
,. 
.. 

~~TiNCi YIL. No: 4922 

Gündelik 

l'API ~OOPERATlFLERl 

lier ileri düşünüş ve yeni du
~ kendine güzel ve lojik bir 
kıl ~-arar. Bu özledir ki türk in· 
h. a...._ devlette ve halkta geniş bir 
li Ylfldrrhk hızı uyandırmıştır. 

1.~. gün bunun güzel verimlerini 
"'Ot\iforuz: Devlet; büyük yapıla· 
)'oıterteşiyor, yeni kanallar açıyor, 
li lkr, timendif erler yapıyor ... 
le. a ; dütmanın yaktığı, harb yıl· 

tı b«k 1 v k ~ 
11 

ımaız ıgının yı tıgı yuva-'D Jeniden kuruyor. 
it. eylet, bayındırlık alanında da-
1ıeı!9k feyler yapacaktır. Bunları 
le) ea başarmak dölenile (azmi
ı,, ~ınam teknikle kısaltma, ça
ti ~ı kredi ile artırma tedbirle
:t a. aktadır. Halk da kendi oca
~~· Japarken, bu düzende· olma
lt.d ıle bunıı yakın yollar aramak· 

ır. 

il Cüınhnriyetin kurduğu, Emlak 
'4.:knsı; batı Anadolusunun ve 
h atanın yapılmasına büyük 
~U~du~ etmiıtir. Ancak geniş öl
't~.bU'den ve yeniden yapılacak 
\\u ıye için bir banka kadı·osu· 

11 Yetemiyeceği apaçıktır. 
l'tl Ankara daha çok genişlemek ve 
ili Pılnıak zorundadır. Sanayileşen 
~çc>k §ehirlerimizde pek kısa za· 
J~yeniden binlerce aile top· 
~ a., br. Kayseri, Ereğli, Nazil· 
«>~ }iınüzdeki kış içinde daha 
l. biu.er kişiyi barmdırmağa ça· 

~· ler Ülüu bu zorlukları, yalncz dev· 
•n değil, kredi evlerinin halkla 

~ 
(Sonu J üncü sayılada) 

Kamutay' da 
Dün konuşulan ve 

onanan işler 
Kamutay, dün saat 15 de B. Ha· 

aan Saka'nın baıkanlığında top
lanmıştır. Toplantıda; divan ba~ 
kanlığmdan gönderilen ve bazı 
ıaylavların mezuniyetlerinin onan· 
masını bildiren tezkere ?~n~u~ 
ve genel heyet hepsinin ızınlerını 
onamıştır. 

Bundan ıonra af kanununu.o 

3 üncü maddesinin tefsirine daır 
Başbakanlık tezkeresi ve Tüze en· 
cümeninin mazbatası okunmuş ve 
tefsir fıkrası oya konarak onan· 
mıııtır. 

Beyşehrinin Hüseyinler köyün· 
den dirhem oğullarından Mehmed 
oğlu Ahmed'in, Şebinkarahisarın 
bülbül mahallesinden topal ve Ö· 

teki adı köle oğullarından Meh
ıned oğlu lbrahimin ve Urfanın 
Hartan kazasında Derfil oğulla· 
rından İbrahim oğlu Ömerin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 
Başbakanlık tezkereleri ve Tüze 
komisyonu mazbataları okunmuş 
ve onanmıştır. Bundan sonra Ba
yındırlık Bakanlığı 934 yılı büd
cesinde 4104 liralık münakale ya· 
pılmasına ve üstnomal tah~isat ~e· 
rilmesine, bir takım dasrelerın 
büdcelerinde 103570, Harta Genel 
Müdürlüğü büdceıinde 2271, Ka
dastro Genel Müdürlüğü büdcesin
de 3830, Emniyet işleri Genel Mü· 

(Sonu 3 üncü saytfada) 

Adımız, nndımızdır. 

12. rı;t·A r l93:i Ct l\JA 

Roma, 11 (ıl.4.) - 1 ritre'dcıı bildirildi· 
ğinc giirc. lwbeş tovr<•l.l ırırula ı~ötii kar rn
§alıl.I"r olmw,,, b(lzt hl'rvanltlrcı scıldır1! ıır~, · 

bazı laimsdt•r iiltlii riilmiistifr. 

~-_,.,. a 1 

u,.r ) (•rdc 5 kuruş 

Stresa konuşmaları B.T.R.A as 
Avrupanın geııelgüvenliği ve llat"ışı 

koruma yolları görüşülüyor 
Stresa, 1 t (A.A.) - Konferansın 

çalışması, adftda tam bir sessizlik İ'İn· 
do ve her feyden aynlmrf bir durumda 
devam etmektedir. lzola Bella ile kıyr· 
lra arasında her türlü taııtım durmU§· 
tur. Hatta gazeteciler bile ,atoya gide • 
memektedirler. 

İngiliz ve ftoarııız aalkurullarınm bi
rer deniz motörleri vardır. Evlere yer • 
lettirilmiş olan 1500 poliı baysallığı ve 
düzeni korumaktadır. Bugün İngilizler 
geldikten ıonra üç başbakan ile üç dr

ıarı işler bakanı arasında B. Musolini 
tarafından Yerilecek öğle yemcğir.den 

önce bir toplnntı olacaktır. Sonra öğle 
üzeri bir gezinti yapılacak ve öğleden 
sonra çalışmaya dcvl\m edilecektir. 

Neler g .. r~iildü? 
Stresa, l l ( A.A.) - Royter Ajan11 

bildirmer.indcn: Sabahki toplantı 2 ıa • 
at 20 dakika sürmüş ve en çok deneme· 
lcrle geçmiştir. 

Bay Saymen Berlin, Moskova, Var -
şova ve Pra"' yolculuklarını anlatmrı ve 
sorgulara knrıdık vermiştir. Bu toplan· 
tıda fransıztarın uluslar derneğine ver· 
dikleri bildiriğ ile üç devletin durumu 
kaar altına alınacaktır. 

İkinci toplantı 
Stresa, 11 (A.A.) - Konferans 

öğleden sonra tekrar toplanmış ve 

--- • j 

ilk iJ olarak Almanyanın silahlan· 
masına karşı Uluslar Derneği kon
seyinde konuşulacak f ransız nok
tası üzerinde görüşülmüştür. 

İngilterenin rolü 
Londra, 1 l (A.A.) - Morniııaı 

Po t gazetesine göre İngiliz hüku
meti şu iki yol arasında karar ver· 
melidir: Almanya ile ltalya ara
sında aracı rolü yapmak, bütün 

(Sonu 4. cü sayılada) 

---··---
Tayyare Jlİyango"'u 

çel\: ildi 
lstanbul, 11 (A.A.) - Tayyare 

piyangosunun 18 inci tertibin 6 ın· 
cı çekilişinde büyük ikramiyeyi 
kazanan numaralar ~unlardırı 

Numara İkramiye 
3556 200.000 lira 
5097 25.000 ,, 
1361 15.000 .. 

22417 10.000 ,, 
6003 5.000 " 
552 ı 2 .000 ,, 
8018 1.500 ,, 

12922 1.500 ,, 
14372 1.500 ,, 
16852 1.500 ,, 
24042 1.500 ,, 

Sofyadaıı 
"' 

Sof ya. 1 J ( A.A.) - Bulga.14. ajansın • 

danı Türkiye Dııarı lfler Bakanı B. 
Tevfik RüftÜ Araı yanında Bayan Afet, 

kızı, Bııyan Satı ve Cumur Reisliği Bat
yııveri Binbftıı Celal, Kalemi Mabıuı 
Müdürü Ra)• Tevfik Amir olduğu halde. 
Cenevre'ye gitmek üzere bugün Sofya 
iıtaıyonundan ıeçmiştir. 

Kıralrn Kalemi Mahıuı Müdürü Ki· 

se lvanoff, iıtaıyonda Türkiye Dııan 

işler Bakanını Kıral namına ıelamlan:ıı, 

ve yanındaki Bayanlara Kırol ve Kıra • 
liçe adına buketler venniıtir. 

Bulgar Dıtarı f ıfer Bakanı B. Bat•. 
loff, Türkiye Drıan itler Ba:kanuu hü

kumeti adrn11 ıel8.m.lamıf vo yanındaki 

bayanlara ç.içcklcr sunmuştur. 

8. Tevfik Rl:ıtü Araı, aynı zaman • 

da Türkiyenin Sofya Elçiıi B. AJi Şevki 
Berker ve Türkiye elçiliği ileri ıelenı.. 

ri ile Sovyet Elçiıi 8. Raskolnikoff, Yu

nan Elçisi B. Colla1, Romanya Elçili B. 

Stoica, Yugoılavya Elçisi B. Tzintzar. 
Marcovitch ve Bulgar Dıı Bakanhla 

yüluek i menleri tarahndan aelimlaa • 

nuıtır • 
B. Tevfik Rüıtü Araı, trenin tem • 

kufu esnasında 5araya giderek buıuıt 

deftere imza ebnit ve ıonra, trenin k,a&. 

maıına kadar, istasyonda Bulgar D:~ 

itler BnkaN Bnıatorla görüımüştür. 

Bu zaman içinde Bayanlar da OlOIJlOe 

bille fehri dolqmıılardır. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N. 19 
konmııştllr. Htıııların lwr biri lıakkında 11 rası ile uzmanlarımızın ( miitehaHı.) 

l - Üz türkçe IWklerden gelerı sözlerin k11rşısına (T. Kö.) beldeği ( lllômcti) 

~·azılarını gazetelere vereceğiz 
Z - Yeni l;onan karıılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gifre, /r<ıntCusodtıiı da yazılmıı. ayrıca örnekler de lwnulnıuı tur. 

'.1 - Kökii, ıiirkçe .olan kelimelerin b11 günkü. işlenmiı ve kullanılan ıekil"•ri alm mıştır: A'lı ak olan hak, cuh ügiinı olan biiküm, tiirkçe "çek,, kökün'den ıe. 

lerı şekil gibi. 
it· 

"--re etm '-ö e-. = Korumak 
rnek • B · h · k d • · b · • em ımaye etmesi için en ısım~ ır 

r~ıgl'Q/ k . . d. . çe tım ıı:::a Beni Jcorumuı ıçin Jıen ısı le 
Lir it· te/yausı çektim. 

""'~ it· = Koruycu 
,,. .... :ıı•ı_ 

-..ı. - Koruyculuk ,_ 
' - Konır, koruyan 

Ö ~ Korunuk = (Fr.) ProtıCgıC 
('f\ek: Mahmi devletler = Korunu.le devletler 

lt· 
~re altında olan yer = Koruncak = (Fr.) 

retcctorat 
\>~ 
~ _(Vikaye'den) = Korur, koruyucu = (Fr.) 
~VOntif 

() 
fllclt • ç ·,.. k .. k 'd. • ı~e B§ısı yuzde doksan bef va ı ır 

a... Çi~k a~ısı yüzde doksan bei koruyucudur. 
'lıtlıttı 
lt· et (Bak: Cehd, gayret, IUtf) 

'" """' \'eicit 
ltt..~ 
it· .::: Salınıı ... __ 

11· ~ '"""' Salımlı 
~ etınck = Salınmak 
lit., """ 8\llanddık, d~nı kluk 

1-f • et~tl: =: Bulanmak 
"'Cd lt- ::::::. Akıl 
lttd 
~e ttıetld == Akıllı 
tı, """ kedi 
41tıq ~ 

cti.ıı - Ca ltiı - n tılırmı 

'8 itil, ınn, (T. Kö.) = (Fr.) Sentimcnt, scns 

....,, :::::: 1 -
0

Duyurum (Hi&settirmek anlamına) 
Actton d f . . ı e aırc sentır 

- .Ourgu = (Fr.) Sensation 

Hiuetmek == Hiuetmek, duymak = (Fr.) Sentir 

örnek: Elinde bir acı hissetti = EJirıde bir 

acı duydu. 
Görılünde büyük bir yeis hissetti = Gönlünde 

büyük bir umutsıızluk duydu. 

Hıui == 1 • Hiuiğ, 2 ·Duya! (Fr.) Ser.tımeı•· 

tal, sensoriel 
Ornek: Kulak azayı hissiyemizden biridir - Ku· 

/ak duya! üyelerimizden biridir 

Hasse = Duyu == (Fr.) Scns 

Örnek: insanda b~ hasse vardır = 
beş duyu vardır. 

Hassaı 
Hiıli, duygulu == (Fr.) Sensible 

Ornek: Arkada~ım çok hassastır = Arkada· 

şım çok duyguludur (hislidir) 

Hassasiyet - Hislilik, duyarlık, duyganlıl< (Fr.) 

Sensibilite 
öı nek: Hastalık ondaki hss:;asiyeti arttır -

mışttr = Hastalık ondaki duyarlığı (duygsn· 

lığı, !ıisliliği) arttırnuştır. 

Hisııiyatpereıti = Duygııcııluk 
Hissi kablelvuku (His kablelvuku) =- Önsezi ~ 

{Fr.) Pressentiment 
örnek: Bir hissi kablelvuku ile oraya gitmclc is. 

temedim = Bir önsezi ile oraya gitmek irte -

medim. 

Mütclıauis olmak -= Duygulanmak, hissine dokun· 

mnk = (Fr.) Etre touche, etre affecte 

Örnek: Yıllar geçtikten sonra beni hatırlama· 

sından çok mütehassis oldum == Yıllar gcçttk • 

ten sonra beni hatırlamasından pek duygulan-

drnr. 

Mahsuı surette.= Duyulurcasrna = (Fr.) Sensib

lement 

Örnek: Pahalılık mahsüs bir surette arttı = 
Pahalrlrk duyulurcasrna arttı. 

Gayri mahıus (surette) - Duyulmaz, belli belliıiz 

= (Fr.) İnscnsiblement 

Sl\hte hiuiyat -= Duymacık 

Havassı hamıe - Betduyu = (Fr.) ~es cinq sens 

Uzvu hİli Duy ak 

Örnek: Dimağda bütün his uzuvları toplanrr = 

Dimağda bütün duyaklar toplanır. 

lntıba -= Duyuş = (Fr.) İmprcssion 

Kabiliyeti intıba sahibi = Duyuilu = (Fr.) İnt· 

pressionnaule 

Hisar Baru (T. Kö.) 

Hıza - Hiza (1'. Kö.) 

Hod - Kendi 

Hodbin - Bencil = (Fr.) Egoiste 

Örnek: Hodbin in:;an, gönül ftkarssı olandır 

- Bencil insan, göniiJ yoksrılu olandır. 

Hodbini == Bencillik = (Fr.) Egoismc 

Örnek: lftinıai hastalıkların en korkuncu hod~ 

binidir = Sosyal Jıastallk/srın en korkuncu 

bencilliktir. 

Hodbehod = Kendi ba§ına, kendi kendine 
Örnek : Hodbchod bu işe teşebbüsü yanlı§ ol • 
du -= Kendi başına bu işe girişme i yanlış ol
du. 

Hoşamedi = Hoıgcldin 
Örnek: Hoşanıcdiye 

gittiler. 

Hububat = Tahıl 

giuiler = Hoşgcldirre 

Hüccet = Kanıt (Bak: Delil, burhan) 

Hucre """ Odacık, göz = (Fr.) Cellule 
(Fen anlamr terim koluna bırakılmıotır) 

Huceyre -= Göze = (Fr.) Cellute 

Hucrevi = Göıül =- (Fr.) Ccllulairı 

Huda = Tanrı, kuday 

Hucliyi nabit = Kendibiten = (Fr.) Quf pousae 
sans ctre cultive 

Örnek: Hudayi nabit ağaçlar= Kendi bitea a -

ğa~far. 

Hudud (Bak: Hadd) = Buç, sınır 

Huduı etmek 

(Fr.) Surgir 
Baı göstermek, ~ıkmak, olmak ..... 

Örnek: A rslarmds bir lhtilô.f budus etti = 
Arslarrnds bir anlaşmazlık baş gösterdi (çıktı) 

Hufre - Çukur 

Örnek~ Yolda biı hu/reye düştü =- ;r oıaa aır 

çııkurıı düştü . . 

Hulasa Çıkarma (Fr.) Extrai, 

Örnek: Kma l'ına hulasası = Kına krna çıkar-
ması. 

Hulaaa (icmal) = Özet - (Fr.) Resume 
Örnek: Bir yazrnı11 /Juli a::;r = Bir 
özetı. 

Hulillia etmek = Kısalamak, özctmek 

yazının 

Örnek: Bu yazıyı yazaıkcn çektiğim nıüşkila· 

tr, hulasa ederken fekmcmiştim = Bu yazıyı 

yazarken çelrrıgim gaçlüğü kısa/arken ,;ekme· 
nıiştim. 

Hulaıaten - Kısaca 

Örnek: Si·e hulasatsn söyliyeyim = Size kı -

saca stJylıycyinı. 



SAYIFA 2 

Bayan Aşllinin 
dedikleri 

İstanbul, 11 (Telefon) - Arsı
ulusal Kadınlar Birliği Başkanı 
Bayan Aşbi ile İngiltere, Amerika 
ve A vusturyah kadın murahhas
lar bugün ekspresle geldiler. Ba
yan Aşbi gazetecilere ıunları ıöy· 
)emiştir: 

"-Bugün gelir gelmez türk mu· 
rahhaslariyle kongre hazırlıklarını 
gözden geçirdik. Konferans ve 
kongrelere ayrılan sarayınız çok 
güzeldir. Yalnız salonun çağrılan-
lara yeti\ip yetişmiyeceğini bilmi· 
yorum. Açılı~ta, vali önce hüku
met adına, sonra Bayan Latife 
Bekir türk kadınları adına, birer 
eöylev verecekler. Bundan sonra 
ben konuşacağım ve ıalkurların 
batkanları birer söylev verecekler
dir. Kongrede resmi dil almanca, 
ingilizce, ve fransızcadD'.,, 

Bayan A.§bi silahsızlanma kon· 
feransından çekilmesini de ıöyle 
anlattı: 

"- HükUınetimin sıyaıasmı 
doğru bulmadığım için konferans
tan çekildim. Beyaz kitabta hüku· 
metin silahlarını artırması ileri 
sürülüyor. Eğer beyaz kitabta Jn. 
gilterenin korumu için silahların 
arbrılma!ından bahsedilaeydi me· 
ıele yoktu. Fakat hükUınet, ulus
lar kurumunun bugünkü mekaniz
ınasının barışı temin etmediğini ve 
uluslar kurumunun bu bakımdan 
bir işe yaramadığım bildirmiş ve 
silahlarım bunun için artırmak is
temiştir. Ben bunun için çekildim. 
O gündenberi bakanlar beyaz ki· 
tabtaki düşüncelerden böyle bir 
anlam çıkmıyacağını anlatmağa 
çalışıyorlar. Bu kötü bir anlatı§ 
değildir. Uluslar arasında müşte
rek bir güvenlik sıyasası en doğru 
bir sıyasadır. lngilterede halkın 
bir kısım da bunun böyle olduğu
nu biliyor. Netekim beyaz kitabın 
çıkarılmasından sonra silahları ar· 

Hulfetmek Dönmek 

• 
1 ç D 
Rusya'ya gidecek ta}e .. 

belerin imtihanları 
İstanbul, 11 (Telefon) - Kayseri 

dokuma fabrikasına ustabaşı olarak ye

tiıtirilmek için Sümer Bank'ın Rusya • 
ya göndereceği talebelerden 35 inin İm· 
tihanı bugün bitti. 

Bir ev yıkıldı, 3 ağır 
yaralı, 3 ölü var 

lıtanbul, 11 (Telefon) - Bugün Ka

sunpaşa'dn yeni ıehirde bir ev g;öçmüı 

Hatime iıminde bh· kadında Valso ve 

Alko isminde iki erkek ağır yaralanmış· 

lar Hermine isminde bir kadınla 65 ya
ımda ~ka bir kadm ve altı aylık bir 
çocuk ölmüşlerdir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Son yedi gün içinde muhafaza ku • 

rumları tarafından ikisi yaralı 37 kaçak· 

çı ile. 874 kilo gümrük kaçağı, 800 kilo 

inhisar kaçağı, 51.488 defter sigara ka
ğıdı, 2 tüfek, 10 menni, 18 kaçakçı hay 
vaniyle 5.000 italyao lireti ele geçmiştir. 

tırmak sıyasasmı protesto yollu 
halk toplantıları oldu. İngiltere 
hükfuneti öteki ülkelerle müşterek 
güvenlik uğrunda çalışacak olur· 
ıa halkımız da kendisiyle beraber 
olacaktır. 

Seylan kadınları kongreyi 
kutluyorlar 

İstanbul, 11 (Telefon) -Bugün 
kadınlar kongresine Seylan ka· 
dınlarından bir kutlama telgrafı 
gelmiştir. 

Huruç Çıkma, çıkış 

U L U !> 

u y u K L A 
Fındık ve yumurta 

piyasaları 

Trabzon, 11 (A.A.) - Fındık 
piyasası isteklidir. Dün borsada 
23.5 kunıştan açılan eder 24 ku· 
mştan kapanmıştır. Ederlerin yük· 
selmesi beklenerek eldeki mal tu· 
tulmaktadır. Esasen gönderilecek 
aıağı yukarı beş bin çuval kadar 
iç fındık vardır. Kazalardan ve 
bazı iç vilayetlerden piyasaya YU· 

murta gelmeğe hll!lamıştır. Av· 
rupa piyasalarında ihracatın tah· 
didi yüzünden çok mal gönderil· 
memektedir. Bu yüzden borsada yu 
murtanın çifti altmış paraya ka· 
dar muamele görmektedir. 

Trabzonda soğuk ve sis 
Trabzon, 11 (A.A.) - Bir haf· 

tadanberi devam eden koyu bir 
sis yüzünden şehir ve köylerde 
güneş gözükmemektedir. Soğuk· 
tan ve sisten meyvaların ve fındık 
mahsulünün zarar gördüğü söyle
myor. 

Erzurum vilayet büdcesi 
Erzurum, 11 (A.A.) - Vilayet 

umumi meclisince 571 bin 63 lira 
olarak tesbit edilen vilayet büd
cesinden 51 bin lirası hususi ida· 
reye, 274 bin lirası yol ve köprü· 
lere, 155 lirası kültür işlerine, l 3 
bin lirası tarım, baytar ve sanat 
işlerine, 27 bin lirası sağlık ve ha
yır işlerine, 44 bin lirası çeşidli 
işlere ayrılmıştır. 

Merkezde yeni iki ve Tortum 
kazasında bir ilk okula, ayrıca 
köylerde okulalar yapılacaktır. 

Başbakanlığın bir 
tamimi 

Başbakanlık ilgili bütün ma· 
kanılara bir taminı yaparak artır· 
ma, eksiltme ve ihale kanununun 
7, 8, 9 uncu maddelerindeki kayıd 
ve ~tlara uymıyarak yapılan ilan 
ların hükümsüz bulunduğu ve ak
si halde yapılan ihalelerin bozu
lacağı yazılı olduğu halde ilanla
ra kanuni kayıdlann konulmama
sı yüzünden ihalelerin bozulması
na gidileceği yerde Bakanlar ku
rulundan karar alınmasına teşeb
büs edildiği görüldüğünden ilan· 
lara mutlaka kanuni kayıdlann 
konulması gerekli~ini hildirmİ§
tir. 

Urfa, kurtuluşwıun yıl
dönümünü kutladı 

Urfa, 11 (A.A.) - Urfanın kur
tuluş bayramı bugün on binlerce 
kişinin önünde kutlanmıştır. Ulu. 
sal kuvvetleri temsil eden bin ki· 
şi, kurtulut savatı hatıralarını can
landırmışlar, bir tayyare filomuz 
hava oyunları yapmıştır. Bayram
da birinci genel müfettiş vekili B. 
Fuad Baturay-, Kolordu komutan 
vekili general Ekrem'le saylavları
mız da bulunmuşlardır. 

Uşak' ta 
Uşak, 11 (A.A.) - Vali ve na

fıa başmühendisi tehrimize gel· 
rnişler ve ilkbahar inşaatına hat
lanmak üzere emir vermitlerdir. 

Uşak, 11 (A.A.) - Ziraat Ban
kasının 22 ziraat ikrazat koopera
tifi senelik kongrelerini yaptılar. 
Köylü memnundur. 

Hükümdar = Hükümdcr (T. Kö.) 

' ·- -· -.. -, ... 

BihliJograf ya 

Nafıa l~lcri Mecmuası 

Baymdırlık Bakan1ığınc.ı çıkıtı ' 
lan Naf:ra Mecmuası'nm mart tıırflı~ 
l O uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayıda t:~ 
çok haberler, b:ıyındnlık işlerine cl3lt 

kanunlar, kararnsıneler, tamimler, rııP 
kaleler vardır. Bayındırlık hareketler~ 
ni çok yakından takib eden ve rctitd' 

li olarak o1nır1anna bildiren ou nıecııı" 
~ı bütün ilgili olanlara salık verirlS• 

idare 
İç Bakanlığınca ayda bir neşrediltf 

idare mec.muı:ısmm mart tarihli 84 UJJ' 

cü sayısı çıkmıştır. Bu sayıda tayinJefı 
takdir ve tecziye edilenler, kıdeın tJf 

hihleri, k:Erarnameler1 ııiz~' 
talimatnameler, şfirayi devlet kararl~ 

• t.-1.: J ri . f' . d ı·r ı2 vergı u..uuye e nın tas ıyesıne a 

temmuz 1934 tarihli ve 2566 nurnarall 
kanunun tatbik §ckline dair izahnaııı'l 
tamimler • ..aylav &e-çimi işleri. şlltı' 
935 ayı Jçinde teşkilatta yapılan d~~ 
şiklikler, teftiş heyetinin 934 yıh çr 

hşmaları, tekaüd ve eytam muanıelef 
bitirilenler ve gayri reıomi kısımda 1# 

arsıulusal Lyon belediyecilik toplatttl' 

aı, idari ihtilaflar, iktısadi işlctrtleci-
"•t' lik esas ve prensipleri mevzuları ""' 

rinde makaleler var.Pır. 

Zührc,•i bastalıklar nedir? 

Mersin balkevi sağlık öğüdJeri ,r 
risinin ikinci eseri olarak Bay dokt0' 

Remzi Gönec'in "'Zührevi hastalıkta' 
nedi:-, nasıl geçer ve bulaşır, nasıl JıO' 

runulur?,, adlı kitabı neşredilaıi~it• 

Bu kısa broşiır, halk için yazııınrştıt 
ve herkesin anhyacağı bir dille en ge• 
rekli malfunatı vermektedir 

Örnek: Sözünüzde 
döndünüz. 

hullettiniz = Sözünüzden Örnek: Kaleden huruç zamanı gelmi!jti = Ka. 
leden çıkımı (çıkış) zamanı gelmisti. 

Örnek: lngiltere Hükiimdnrlsrından == /ngiltere 
Hiikümderlcrinden. 

Hüsnü .knbul etmef, = Jyi k.V§ıfomak 
Örnek: Beni hüsnü ksbııl etti = b ni ifİ 
şıladı. 

Hulkum - Boğaz 

Hulül etmek = Girmek, geçmek, yana~mak 
Örnek: Mevsimi şita hulul etmişti = Kış gir
mişti. 

Zenginlere hulul etmesini bilen bir adam = 
Zenginlere yanaşmasrnı bilen bir adam, 

Hulus - 1 • Yaranma, 2 • (Bak: samimiyet) 
Örnek: Ona arzı hulus etmek istemedi = Ona 
yaranma göstermek istemedi. 

Hulu karlık == Yaranmalık 

Örnek: Huliisklı.rlrktan hiç de hoşlanmaz ;;:: Ya· 
ranmalıktan hiç de ho~Janmaz 

Humma = Sıtma, nöbet, ate§ = (Fr.) Fievre 

Hunn::ık Boğaz 

Hunin c:;:s Kanlı 

Örnek: Hunin bir cidal = Kanlı bir kavga 

H t.nriz = Kandökücü 
Örnek: • • • hunriz bir adamdı = , , , , 
kandökücü bir adamdı 

Hurafe = Sanıka, urasa 
Örnek: Türk çocuğu hurafeye kulak asmaz -
Türk çocuğu sanıkaya (urasaya) kulak asmaz. 

Hurde .:;: K.ınntı, küçürek, ufak, ufarak 
Örnek: Ilurde demir parçalarr = Kırıntı de • 
mir parçaları. 
En hıırde mana larklarrnı bile sezdi = En 
ufak anlam ay,ırtım/arını bile sezdi. 

Hurdehaş o!m~ = Paramparça olmak, kınlıp dö. 
külmck 

Örnek: Pencereden düşerek kafa tası hurde -
haş oldu - Pencereden i:lü§erek kafa tası pa • 
ramparça oldu. 

Eşya yolda hurdehaş o/mu§ Eşya yolda kı· 
rrlıp dökülmüş. 

Hurdehaş etmek == Kınp dökmek 

Örnek: Otomobil bir arabaya çarparatc JJer ta. 
rafrnı hurdehaş etti = Otomobil bir arabaya 
çarparalc her yamnı kırıp döktü. 

Hurdevat = Kırık dökük, öteberi 

Örnek: Sokakta hurdevat satan bir adam gör· 
dıi = Sokakta krrrk dökük (öteberi) satan bir 
adam gördü. 

Huruc etmek = Çıkmak 

Huruşan = Coşan, çnğlıyan 

Örnek: Kudığı zaman buruşan bir sele ben • 
zerdi = Kızdrğı zaman c~an (çağlıyan) bir se
le benzerdi. 

H_usran = 1 ·Zarar, 2- (Bak: Mahrumiyet) 

Husuf = Aytutulma 

Husus (Bab anlamına) = lş, yol, konu, ıorum, §C

kil yön, bnkrm, için, üzerine 

Huş = Akıl 
Huıü (Bak: Tevazu, arzı ihtiram) 

Huş yar Ayık 

Huzur = Kat, kıt 
Örnek: Huzurunuzda bulunmakla şerelyabım == 
Katınızda (kıtımzda) bulunmakla onurlanmak· 
tayım (onurlanıyorum), 

Huzur - Bulunma 

Örnek: Sizin, aramızda huzurunuzu faydalı gö. 
rüyoruz = Sizin, aramızda bulunmanrzr faydalı 
görüyoruz. 

Huzur = (huzur ve a .. iiy:iş anlamına) = Güvenlik 
Örnek: Halk burada huzur içinde ya!jıyor = 
Halk burada güvenlik içinde ya§ıy.or. 

Huzur (Huzur ve sükun anlamına) = Baysallık 

Örnek: Kafasıyle çalışan kimseler ı'çin huzur ve 

sükun en lazım bir şeydir = Kafasıyle çalışan 
kimseler için baysallık en lüzumlu bir şeydir. 

Huzur (ü kalb anlmaına) c: iç rahab 
Örnek: Bir İ~ muvaflakiyete erdirmek kadar in. 
sana huzuru kalb veren bir §ey yoktur = Bir işi 
ba§armak kadar insana iç rahatı veren bir §CY 

yoktur. 

Hübub = Esin, esinti 

Hübiib etmek -== Esm:;:k 

Örnek: Rüzga~ hübiıb eder, kum savrulur= l'cl 
eser, kum savrulur. 

Hüelım = Hücum (T. Kö.) 

Hüdn '= Uzyön = (Fr.) İnspıration qui p,ousse j 
dans l:ı voie du salut 

Hükümet = Hükümet (T. Kö.) 

Hüma Oma 

Hüner = Hüner (T. Kö.) 

Hür Gür, Özgen, özgür 

Hün·iyet = Hiiriyet, özgenlik, Özgürlük 
Örnek: Hürriyetimizi hiç bir §eye deği§meyız ~ 
Ôzgenliğimizi hiç bı"r şeye değişmeyiz, 

Hürriyetperver = Özgenel, özgürcl 

Hürmet -= Saygı 
Örnek: Hürmetlerimi takdim ederim = Saygı. 
larrmı sunarım. 

Hürmet etmek, ihtiram göstermek = Saymak 
Örnek: Ben kendisine çok hürmet ederim = 
Ben kendisini çok sayarrm. 

Hürmeten = Sayarak 

Örnek: lhtiyarlığına Jıürmetea c::a Ihtiyarlrğınr 
sayarak. 

Muhterem = Sayın 
Örnek: Muhterem samilerim! = Sayın dialeyici
lerinı! 

Hürmetkar Sayar 
Örnek: llürmetk!ırımz = Sayarınız. 

Hürmete layık (vacibülihtiram, şayanı hürmet) -
Saygıdeğer 

Hüsn = Güzellik 

Hüsnüan = Güzellik 

Hüsnü hfı.lü hareket = Uzgidim 
Örnek: Hüsnü balü hareket numarasr = Uzgi
dim numarası. 

Hüsnü hat = Uzyazı = (Fr.) Calligraphıe 

Hüsnü idare = Uzyönetim 
Örnek: Hiisnü idaresiyle bütün arkadaşıarrnrn 

sevgisini kazanmı§tı = Uzyöactimiyle bütiin ar· 
kada§larrmn sevgisini kazanmı§tı, 

Hüsnü imtizaç =ı iyi geçinme 
Örnek: Zcvc ile zevce arnsrnda hüsnü imtizaç 

lazımdır = Karı ile koca arasrnda iyi gc~inme 
gerektir 

Hüsnü muamele etmek -= iyi davr.ınmal• 
Örnek: Kendisine hüsnü mııamele ed111ce 
maruıaya bıı§ladı = Kendisine iyi davıaad 
§ımarmaya ba§ladı. 

Hüsnü nazar aahibi Arıbakı§lı 

Örnek: Ilüsnü nazsr sahibidir, kimsenİJ1 k6 
ğünü görmez = A nbakışlrdır, kimseni il k 
ğünii görmez. 

Hüsnü niyet -= Eyi niyet 
Örnek: Hüsnü niyetle bu J§e ba§ltıdı ::: &f1 

yetlc bu i!je başladı. 

Hüsnü §Öhret sahibi = iyi tnnınmıı 

Hüsnü tabiat aahibi Zevkli 
Örnek: Hüsnü tnbiaı sambz bir adam oldtlr 

yinişinden belli = Zevkli bfr adam o/dağı' 
ni!iinden belli. 

Hü\•eyda (Bak: Aşık " r, ayan' 

Hüzal = Bitkinlik 

Hüzün, le«sür = Uzun -= (Fr.) Tristcsst. 
Örnek: Gönlünuz claım:ı hiızünle dolrııl 
Gönlünüz lıer vakit üz.un doludur = VottS 
toujours beaucoup de ıristcssc dans le col 

ÖNERGELER 

Kılavuz sözleri üzerine, her Jiste~,1 
(ULUS) ta çıktığından başlamak il"': 
bir ay içinde, isteyenler yeni bir örJ~ 
ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C· ~ 
nel Katib/iği ne şu şekil altmd~ göııd 
lecektir: 

Osmanlıca . • • • . . . kelimesine J{ılB' 
vuzda • . . • • . karşılığ1nı uygun ('/" 
hut: yeter) görmüyoıum. 

Sebebi: (kısaca) .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Önergem şudur: •• . . . 

. . . . 

(1) 
İmza 

( 1) Burada bır önerge gösterilmiyen ysı111 

üzerıne bır .şey yapılamıyso ... :aır. 



Sınıf hocası 
• Bizim ortamekteblerde ve liseler· 
de•• sımf hocası,, usulü yoktur. 

Pedagoji 0 kadar geniş ve o kadar 

töz götürür konulardan biridir ki, bun

:•rı sade pedagoglar değil, hemen her

eı söz açabilir, Çünkü hemen herkes, 

baba olmasa ve mektebte çocukları ol

masa bile, kendisi mektebe gitmiştir 

Bu yazıda, ''sınıf hocası,, işine bi· 

ıirn de dokunmamız, bu anlamda bir 

~e:dir, Şu var ki gerekli gördüğümüz 
ıçın, dokunuyoruz. 

''S rnıf hocası., derken, bir srnıfın 

bütün derslerini bir hocanın vermesini 

lr:aSdetmiyoruz. Bunu bizdeki ilk mek

teb/erdeki ''sıntf hocaları,. yapryor. 

Bizim kasdettiğimiz •·smtf hocası,, 

lise/erin en yüksek sınrflarma kadar, 

her hocaya (ne okutursa okutsun) bir 
sınıfın pedagojik kontrolünün veril· 
mesidir. 

Liselerde, ''sınıf hocası,, usulü ol• 

lnazsa, her hoca, dersini verir, dersini 

ister ve <nesine karr.şmaz. Çocukların 
terbiJ•esinden, mekteb dışındaki du· 

rurnlarmdan yalnız mekteb idaresi me
Stı/dür. 

Halbuki bir mektebte en az 200 ço· 

Ctı/r bulunacağrna ve mekteb idaresi· 

rıin de (müdür. muavin) birkaç kişi· 

den ibaret olacağrna göre, 200 kişinin 

içerdeki ve dışardaki durumlarına gö· 

re tam bir bilgi edinilmesi ve tahsil 

ile terbi}·e bakımrndan esaslı bir mü· 

dahale yapılması imkansızdır. 
''Srnıl hocası,, usulü olursa her sı

nıftaki JO - 40 çocuktan (hangi dersi 
başkaca hangi srnıflarda okutursa O· 

lcııtsun) bir hoca mesul olur. 

Bir yandan ana baba, bir yandan 

aynı sınıfa diger dersleri veren hoca· 

/ar ve bir yandan da mekteb idaresi-

rıin kerulisile hep "sınıf hocasr,, görü

şür ve JO _ 40 kişi iizerinde en etraf

lı bilgiyi 0 toplar, müşterek notları o 

'Verir ve en eyi müdahaleleri o yapar. 

En az 200 ı;ocuğun pedagojik kon· 

r'l/unii s:viece mekteb idarelerine br

;'?lkm:ık maddeten hiç bir fayda vermez. 

Bu davayı böylece ortaya koymak· 
la fa!•· ıaıı bir ış görlüğümüze illant• 

Yor uz. 
BURHAN BELGE 
...... 

1 
Giindelik 

YAPl KOOPERATlFtEUİ 
(Başı 1 wci sayda.da) 

birlikte yapacağı elbirliği yene
cektir. Bu elbirliğinin teknjk şek· 
li de yapı kooperatifleri olacaktır. 

Ankara'da böyle bir kuruluş 
vardır, bu kooperatife girmiş o· 
lanlarm birçoğu büyük işlerin ba
şında erdiklik gösteren bilgili 

genclerdir. Birçok başarıcıları içi

ne alan Ankara yapı kooperatifi· 
nin artık işe geçme hazırlığını 
yaptığını sanırız. 

1nkılab; kooperatiflerin ürem(;· 
si ve ilerlemesi yolunda en geniş 
yardım yollarını açmıştır ve aç

maktadır. 
Şefler; toplu halk çalışmaları· 

nın verimli oluşu üzerine öz dik
katlerini veriyorlar· 

Ankara yapı kooperatifinin bü-
tün bu eyi hava içinde yeni, güzel 
bir sonuca ermesını özleyoruz, 
çünkü o, yurdun her yanında. ya· 
pılacak birçok yapı kooperatıfle· 
ri için canlı bir örnek ol~ktır · 

Kamil ONAL 

~~----··---------~-
.Romen elçisinin 

hildiriği 
Gı!Çen hafta Bulgar · Romen hu

dudunda bir hadise olduğunu ha· 
her vermiştik. Romanya elçiliği 
bu bahta aşağıdaki tasrihatm ne§• 
rini rica etmiştir: 

Asılları türk olan bulgar tebaa· 
sından 12 göçmen 29/30 gecesi el
lerinde muntazam pasaportlar ol· 
maksızın bulgar sınırını geçerek 
Romanya topraklarına girdikle
rinden mevcud nizamata tevfikan 

Kamutay' da 

bunlar sınır muhafızları taraf m· 
dan Bulgaristana geri verilmittir. 
Romanya smrr muhafızlarının bu 
göçmenlerin üzerine ateş ettikleri 
şeklinde ileri sürülen haber doğru 
değildir. Göçmenlerin üzerine a· 
teş açarak bunlardan ikisini öldü
ren bulgar sınır muhafızlarıdır. E· 
sasen bunların cesedleri bulgar 
topraklarında bulunmuştur. Hadi
senin ertesi günü bulgar ve romen 
makamları müşterek ta~kikat yap· 
mışlar ve bulgar göçmenleri ka· 
çakçı zannederek ateş edenlerin 
bulgar muhafızları olduğunu tes
lim etmişlerdir. 

(Başı 1 inci sayıfada) Aynı zamanda bulgar makam· 

dürlüğü büdcesinde 10500, Sü Ba· ları Romanya'ya tahriri teminat 
kanlığı deniz büdcesinde 49024, vererek Romanyada bulunan asıl· 
Ba.şbakanlıkla Devlet Şurası ve ls- ları türk bulgar tebaasından g~-
latistik Genel Müdürlüğü büdce· menlerin bulgaristana dö~m~le~ı-
ler· .. .. Sü Ba- ne müsaade olunacağını bıldırmış-

ınde 12972, kultur ve d' 8 l · tan ıı.imdiye kadar k l 558 ler ır. u garıs s-
an ıkları büdcelerinde 60 , b. k defa bunları geri. almaktan 

Sıhhat Bakanlığı büdcesinde 15800 · . ırti. aç t işti 
ve Divanı Muhasebat büdcesinde ım na e m __ . __ _ 

de 3090 liralık münakaleler yapıl· 
lllasına dair kanun teklifleri ve 
büdce encümeni mazbataları o
tıandıktan sonra muvazene vergi
si kanununun 10 uncu maddesin· 
de yazılı müddetin bir sene daha 
Uzatilması, türk parası değerini 
korurna kanununa ek olan kanun 
~e l~tanbul üniversitesi elektrome
ll:Onık şubesine aid alet ve kitabla
tın Yüksek mühendis mektebine 
Pill'asız devri hakkındaki kanun 
layihaları ve bu layihalara ait ma· 
liye, bÜdce, ökonomi, kültür ve 
Bayındırlık encümenleri mazba· 
taları ikinci defa olarak konuşul
llluı ve onanmıştır. 

1 
Kamutay cumartesi günü saat 

5 de toplanacaktır. 

NiŞAN 

Ulusal ökonomi ve arttır
ma kurumunun toplan tısı 

Ulusal ökonomi ve arttmna kurumu· 

nun genel özek toplanışı başkan Kazım 
Özalp'rn Başkanlığı altında yapı1nııf ve 

kongrenin 25 nisan 1935 perşembe gÜ· 

nü saat 10 ıergievinde toplanması onay· 

lanmıJtır. 

Malatya genel meclisi 
dağıldı 

Malatya, 11 (A.A.) - Vilayet 
genel meclisi son toplantısını ya
parak dağılmıştır. Büdce 490.000 
liradır. 

{ 

Arıkara'mn tarunmı§ tüccar ve aile· 
lerinl'en Bay Abidin Urgancı'nın kızı 
llayan Halise ile genç ve değerli hukuk· 
ç'lla,rdan Şebinkarahisarlı Bay Ihsan 
Yiicel'in nişan merasimi dün gece bir -
Çok dostları arasında Abidin apartuna • 
•unda kutlanmıştır. Çiftlere kut ve mut 
dllerh:. 

Adanada ruam'la 
çarpışma 

Adana, 11 (A.A.) _Şehrimizde ı 
ruamla çarpışmaya aralıksız de
vam olunmaktadır. Çarpışma~ın 
başladığı t.t0.1934 den bugun~ 
kadar 2894 hayvan gözden geçı-
rilmiştir. 

.Fransız - Sovyt·l anla~nıasmm Jngilterc'cleki yankıları 

Anlaşmaya iııgilterenin de l\:.atılması 

ileri sürülüyor.· Tayın isin bir yazısı 
Londra, 11 (A.A.) - Havas bil

dirmeninden: 
Fransa - Sovyet an)aşmasmm 

Londra' da yarattığı eyi durum git
tikçe gelişmektedir. Dün akşam 
diplomasi mahfillerinde Fransa i
le sovyetlerin anlaşmasını, Uluslar 
Derneği andlaşmalarma dayandır
makla, en sağlam bir temele da
yandıkları ve bu yoldaki hareket
lerin İngiliz hükumet ve kamusal 
düşününün duygularına uygunlu
ğu söylenmektedir. 
Aynı kaynaklara göre anlaşma 

kuralları o kadar önemli görül
mektedir ki, bütün Avrupaya ge
nişletilmesinin mümkün olup ol
mıyacağı sorulmaya değer görülü
yor. 

Gerçekten ingiliz diplomatları, 
Uluslar Derneği andlaşmasınm 
böylece de pekiştirilmesini üstno· 
mal bir değerde görüyorlar. Hatta 
lngilterenin de fransız · sovyet 
anlaşması kurallarma göre, Ulus
lar Derneği andlaşmasım aydınla· 
tıcı bir anlaşmaya katılması bile 
ileri sürüyorlar. Böyle bir düşünü
şe yer verilmesi halinde Londra 
mahfilleri, dominyonların bunu 
abamıyacaklarıru ummaktadırlar. 
Çünkü bu, önceden dominyonları 
h~ bir yüküm altına sokmamış o
lan Lokarnonun aynı olacaktır. 
Parlamentonun iştiraki olmadık· 
ça İngiliz bakanları Stresa' da höy· 
le bir yüküm altına girmiyecekle
rini anlatan 8. Saymen'in söyle -
diklerinin böyle bir anlaşmayı ya
rıda bırakmıyacağını ve İngiliz 
bakanlarının kurallar üzerinde an
laşmasında zorluk veremiyeceği 
ıöylenmektedir. 

8. Makdonald ile 8. Saymen'in 
Stresa' da güdecekleri gidit 
yolunun ne olacağı bilinmemekle 
beraber Londra kaynaklarının bu 
diltünüşlerine değer vermek ge
rekmektedir. 

Sovyet - Fransız anlaş
ması dolayısile Taymisin 

bir yazısı 
Londra, 11 (A.A.) - Taymiı 

gazetesi bir yazısında diyor ki=. 
"Daha şimdiden, Almanya ıle 

Büyük Britanya~ın iştiraki ~lma~
sızın müşterek hır koruma sıstemı-
nin tahakkuk alanına götürülme
si itine başlanmıştır. Fransa ile 
Rusyanm Stresa konferansı başlar
ken Uluslar Derneği çerçevesi 
içinde kalacak karşılıklı bir yar· 
dım andlaşması imzalamak yo· 
lunda anlatmış oldukları söylen· 
melctedir. 

Dünkü yangın 

Dün ışıklar caddesinde İlyz. 
.la le apartınıanında balkona ko· 
ıulan odunlar ateş düşmesinden 

bir yangın çıkınış, ltf_ai~e yetişerek 
söndürmüıtür. Resmımız yangının 
söndürüldüğünü gösteriyor. 

Bu anlaşma, belki birçoklarına 
Uluslar Derneğinin varlığını ko
rumayı gözeten bir birleşme biçi
minde görülecektir. Şu halde bu, 
Uluslar Derneği statüsünün karşı
lıklı yardıma dayanan hükümleri
ni, vakit geçirmeden, güdendir
meği gözeten bir hareket olarak 
görülebilir. Bununla beraber bu 
anlaşmanın Avrupayı biribirine 
düşman iki bölüme ayırmak gibi 
bir yol güdüldüğünü göstermek 
kötülüğü de vardır. Başlamış olan 
ve daha şimdiden bir felaket hali
ni almış bulunan silah yarışı bu 
anlaşma yüzünden, umulur ki da
ha da hızlanacaktır. 

Öte yandan, barışı bozacak her
hangi bir devlete karşı en ağır 
korkutma çaresi imkanı karşısın
da toplanacak önenli güder bulu
nacağı duygusunu vermektedir. 
En büyük umud bu yöntemin barı
şı koruyabilmesidir. 

Rusya'nın Baltık devlet
lerine bir anlaşma . 

onergesı 

Londra, 11 ( A.A.) - T aymis 
gazetesine göre Sovyet hükumeti 
Almanya ve Lehistan tarafından 
abanmış olan doğu andla,maaı ye
rine geçmek üzere karşılıklı bir 
yardım birletmesi için Letonya 
L

. , 
ıtvanya, Estonya hükumetlerinin 

düşündüklerini aormu1tur. 
Sanıldığına göre yeni anlaşma

nın anaçizgileri fransız • rua an
l~masının eıaslarma benzi
cektir. 

Alınan - Sovyet ökono
mik anlaşması ve 

İzvestiya 
Moskova, 11 ( A.A.) - f zveıtiya ga

zetesi Sovyet - Alman ökonomik an • 
laşm.aaırun acun ökonomlsinin bugünkü 
bozuk durumundaki üstün yerine iıaret 
etmektedir. Gazete diyor ki: 

'' - Sovyetler birliği darlık sürdük
çe morotoryom istemeksizin mali bil -
kümlerini tümden başaran sayılı ülke • 
lerdcn biridir. Sovyetler Birliğinin özel 
durumunda mal satmakla İlgili kapita. 
list gruplar kendisine geniş ölçüde kre -
di açmayr önerge ediyorlar. Alman Sov • 
yet anlaşmasr bu yönelmede önemli bir 
hadisedir. 

Alman satıcı sanayünin menfaati fa • 

şist demagojisinden üstün değildi. Umu
lur ki faşist alman hilkumeti bu kredile
ri açarken bir yandan da aovyetlere kar· 
şı olan işlerin doğurduğu kötU durumu 
düzeltsin. Sovyetler birliği kapılarım 

ökonomik iş birliği ve savaşa karşı olan 
barışı kuvvetlendirecek anlaşmalara ge· 
niş ölçüde açık bulundurmaktadır, 

İngiltere, uluslar derneği 
ve dominyonlar 

Londra, 11 (A.A.) - Dıt ve &İ· 
lahlan bırakma sorumu kartısm· 
da dominyonların durumu ne ol
duğuna dair sorulan sorguya kar· 
şıhk olarak dominyonlar bakanı 
8. Tomas demiştir ki: 

"- Dominyonların oyum alma
dan hüki'.imet hiç bir karar verme· 
miştir. Bizim sıyasamız, hiç füphe 
yok ki, dominyonlar ııyaaasına 

karşı değildir.,, B. Tomaı başka 

bir soruma karşılık olarak demit· 
tir ki: 
"- Uluslar Derneği barba kar· 

şı koymak amaciyle de olsa savat 
yapabilecek süel bir güc haline 
koymak için yapılacak herhangi 
bir hareket bu derneği yok etmiş 

f demektir. Avrupa için savaşlar ya· 
pabilecek böyle bir uluslar derne
ğinde dominyonların kalabilece
ğini kabul edemem. Eğer domin~ 
yonlar uluslar derneğinden çıkar· 
larsa İngiltere hükiimeti de aynı 
şeyi yapacaktır.,. 

~eçen giin, Al:pm g:ızetesiua~ Ak

şamcı imzasile Balkanlardaki türkler 

hakkrnda bır yazr çıktı. Yabancı ülke

lerde kalan ulusdaşlarımızm kurtarrl

malarr ve muntazam bir programla 

memlekett getirilmeleri gibi doğru lıir 

görüşü müdafaa eden bu yazıda yalmz 

bir noktaya ilişmek istiyorum. Yazar, 

srnrrlarrmn~m dışrnda kalmış toprak

larda yaşıyan türklerin gitgide azaldı

ğından bahsederken buna sebeb olarak 

soydaşlarımrzcn başka uluslara temes

sül ettiklerini, dillerini ve dinlerini 

kaybettiklerlnl Jleri sürüyordu. Bu dü

şünce bir zan ve tahminden ibarettir. 

ve hiç olmazsa Balkanların bir krsmın

daki türklerin yaşayışlarını yakından 

bilmek itibarile söyliyebilirim ki, bu 

tahmin yanlış ve yersizdir. Biraz tet· 

kik edersek görürüz ki değil müslil· 

man türkler, hatta hıristiyan olan Ga

gauzlar bile, pek ustaca idare edilen 

propagandalara rağmen dillerini ve u

luslarrnı kaybetmemişlerdir. Bu so

nuncular için, nisbeten cahillikleri ve 

ana ulusla din ayrılrğı yüzünden 

başka uluslara temessül tehlikesi mev

zuu bahis olsa bile müslüman türkler 

için böyle bir tehlike hiç bir v:Jkit va

rid değildir. Ve ana yurddan ayrıl.alı

danberi geçen uzun devre zarfında, 

Bal kanlardaki azlıklarımızılan din ve 

milliyetlerini değiştirmiş olanlar par

makla gösterilebilecek ve Msa.ba katıl

mıya değmiyecek kadar azdır. 
Balkanlardaki muhtelif uluslara 

mensub hıristiyanlar aruuıda biribir· 

!erine temessül keyfiyeti bilyük. bit 
rol oynar ve kütle halinde hıri.rtlyt.tı 

azlık/arın, zamanla başka bir uluma 
varlığı içinde kayboldukları &iJrB/IJ,... 
ken onlarla aynı topraklar Dstü.nde ya
şryan türklerin dil ve milliyetlt!rl ,_. 
Jcrmrndan gösterdikleri bOyllt ve ~ 

maz mukavemet ancak türkDn diline vı 
ulusuna büyük bağlı/ığile izah edllebi· 
lir. 

Birçok türk azlık/arının temessül 
yoliyle türklük için kaybolmuş olduk4 

larrnı söylemek doğrudan doğruya ken
dimize iftira ve türk ulusunun sönmez 
hayatiyetini inkar etmek olur, çllnlı:U 

böyle bir hal hiç bir zaman vaki olma• 
mışttt. 

Hayrr, böyle bir temessül tehlike· 
si Balkanlarda yaşıyan türkler için va
rid değildir, fakat bu hal onları ana 

yurda getirmek işinden vaz geçmek 
için bir sebeb teşkil etme.melidı'r. Çiin· 
kü azlık/arımız başka tehlikelerle kar· 

şılaşmaktadrrlar. Bunların arasrnda, ge 

ne kendi aralarından çıkan kafaları 6-

rümcekli bir takım adamlarrn Türki
yenin modernleşmesine karşı tevcih et· 
tikleri zehirleyici geri din propagan· 
dalarrna maruz bulunmak, pek kötfl 
ekonomik ·'iartlar içinde beden ve ruh 
itibarile tereddiye uğramak, mekteb
sizlik ve kültürsüzlük yüzünden me~ 

deni insanlık bakımından her gün bir
az daha geriye gitmek gibi ciddi lr:ıay· 
gular uyandrracak kadRr derin olanla· 

rı vardır. Yaşar Nabi NAYlR 

Tel<lrdağ C. müddei 
·1·""'· d umumı ıgın en: 

Mevcut şartname mucibince mu. 
haınmen bedeli 15370 liradan iba• 
ret Tekirdağ Ceza evinin intaıı 
2490 sayılı kanuna tevfikan kapa{ 
lı zarfla bugünden itibaren 15 gü~ 
müddetle eksiltmeğe çıkarılmı~ 
tır. Teklif mektupları 18-4-93S 
perşembe günü saat dokuza kadar 
Tekirdağ Cümhuriyet Müddeiu• 
mumiliğince kabul edilecek vfl 

aynı günde saat onda müddeiumu. 
milikdeki komisyon muvaceheaİn• 
de açılacaktır. Kati ihalesi Adliw 
ye Bakanlığından gelecek emre 
göre yapılacaktır. Muvakkat temi· 
nal 1153 liradır. Şartname bedeli 
mukabilinde istiyene verilecektir. 



SAYlfA 4 

tresa Konuşma) rı 
(B~ı 1. inci sayıfada) 

A vrupanın çağrılacağı genel gü
ven sistemi için Fransa ve diğer 
devletlerle birleşmek. 

Nev Kronikl süel bir ittifaktan 
pek de farklı olmıyan fransız • 
aovyet anlaşmasının İngiliz hüku
metine bir ihtar olarak görülmesi 
gerektiğini yazıyor. 

:$$:!& 

Londra, 11 (A.A.) - Roytere 
göre A "·rupanın durumunda kötü
lük burada yakından görülmekte· 
dir. Ancak ne olursa olsun Stresa
da f ngilterenin yeni hiç bir yÜ· 
küm altına girmiyeceğine inan 
vardır. 

İngiliz bakanları Almanyanm 
bazı komşulariyle anlaımalar ya
pacağı ümidini kesmemektedirler. 
Diğer taraftan Britanya lngiltere
nin son sözünü söylemiş olduğunu 
aanmamaktadır. Ancak yeni yapı
lacak araştırmalar sonucunda Al· 
manyanm genel güvene katılmaya 
hazır olmadığı anlatıldığı takdir· 
de İngiltere Almanya girsin gir· 
mesin öbür devletlerin çalışmala
rım onayacaktır. fngiltere fransız
İngiliz bildirisinden ayrılmı§ de
ğildir. İngiltere çerçeve andlaşma- · 
larım güven adına gerekli gör
mekle beraber bir doğu andlaş
masma girmeğt:. istekli değildir. 

B. Hitlerin müstemlekeler etra
fında Saymen' e söylediklerine ge
lince: Almanyanın Uluslar Der
neğine ancak müstemlekeleri ken· 
disine geri verilince dönebileceği 
lngiliz sryasal mahfillerinde eyi 
ltarşılanamıyacaktır. 

İkinci toplantının 
sonuçları 

Stresa, 11 (A.A.) - Royter bildiri· 
yor: İngiliz aalkurulu bugün Stresa'da 
Fransa ve 1ta1yaya bang ve güven &o • 
nımlarındaki gidişini açıkça anlatmış • 
tır. İngiliz kurulu, Fransa ve İtalya ile 
birliğini güclendirmek için İngilterenin 
clindcn gelen her şeyi yapacağını töy1e
miştir. 

Saat 19,30 da biten öğle sonu top • 
lantısında Almanya'nın silahlanması kar. 
§ISioda Fransanın protesto notası görü· 
tülürken ingiliz ıalkurulu genel gUvcni 
Uerletmeğe ha.zır olduğunu bildirmiştir. 

İngiliz bakanları şunu da açıkça an • 
)atmışlar ki İngiltere silahların bir dere
ce bulunması için çalıbmakta ve bu ın 

uluslar derneğince murakabe edilmesine 
hazır bulunmaktadır. 

1 ·..,.iliz kaynaklarına göre konuşma • 
lar çok iyi bir hava içinde geçmiştir. Oç 
devlet arasında hiç bir kural ayrılığı 

yoktur. 
Konuşmaların cumartesi ve hatt~ pa• 

~ra kacfar devam edeceği sanılmaktadn 

llk toı>laııtı 
Stresa, 11 .(A.A.) - Royter ajan

ımdan: Konferansın ilk toplantısı B. 
Musolini, Makdonald, B. Saymen, Flan
dCn ve Laval'ın iştirakiyle bu sabah sa
at on birde ünlü Barremelto sarayının 
müzik salonunda açılmıştır. 

Bugün Duçe'nin herhangi bir pro
]esiylc karşılaşılmıyacağı kesin görül • 
mektcdir. Toplantmrn önemli bir par -
çası B. Eden'in yolculukları hakkında 
Sir Saymen'in söyliyecekleridir. 

9 nisanda haber verilen fransız • rus 
anlaşması ingiliz devlet adamları için 
:tam bir sürpriz olmuştur. Bunlar şimdi 
ye kadar bu iş üzerinde biç bir şey bil
miyorlardı. Ancak fransız bakanları

nın konferansta yeni tedbirler.i anlata
cakları umulmaktadır. 

Üç dev le tin sıyasası 
Giyornale Ditalya üç devlet sıyasasr 
için diyor ki: 

Uluslar dc;rneğinin mekanizmasının 

güclendHl'nesinden yana ingiliz töı:ü da 
ha zi:;ade kapalı bir genel birleşme ı;_.. 
rum nu al n:ıktadır. 

r ars:ı ~aha rt:alist gözükmektedir. 
Sovyet R ısya ile yaptığı kural an~" 
masm ':ı iki taraf en çok kendilerine il • 
gilendi en sorumların uluslar derneği • 
pe baş.t.r:n .. dan doğrudan doğruya ara
hnnda g""rüşm~k ve gereken tedbirleri 
t1mayı yükümlcniyorlar. Çekoslovakya
da P.csya ile böyle bir anlaşma yapacak· 
llr. F~m:a Stresa'da aynr ırıvasan -ü -

derek İngiltere ve İtalya ile buna ben • 
zer anlaşmalar yapmak istiyecektir. 
Fransa dışarı aıynsası bu realistıiği He 
italyan sıyasasma yakınlaşmaktadır. İki 
Ulke arasında durumu araştırma bakı • 
nundan bir benzerlik vardır. Bu ise bir 
karar birliğine yol açmaktadrr. 

İngiliz ve İtalyan görüş
lerindeki ayrılık 

Stresa, 11 (A.A.) - Bay Saymen'in 
Avam Kamarasında tıöyledikleriyle ay • 
dınlanan ingiliz salkurulunun gidişi ittıt
yan mahfillerini diişündürmektedir. 

İngiliz kaynaklan Bay Makdonald 
Ue Saymenin beraberlerinde plan gö • 
tUrmediklerinl temin ediyorlar. Konfe
ransın görüşme durumu dışında, esaslı 
bir sorum ile de uğraşacağr aanılıyoı. 

Bu •orum Almanya ile doğrudan doğru
ya işbirliği yollarını ara~tırmaktır. 

Böyle bir iş birliğini kolaylaştıracak 
biçimler ara.nacaktır. 

İtalyan görüşü, tersine, her §eydt'n 
ISnce, acele aorumlarrn sonuclanmasrdır. 
Ki, bu da Uç devletin Almanya karşı • 
sında değil, fakat Almanya'run tek ta • 
raflı yeni hareketi karşısında tutulacak 
yolun belli edilmesidir. İngiliz kaynak • 
lannda aradaki bu farkın, her şeyden 

8nce bir şekil anla~azlığı olduğu ve 
esasa hiç dokunmadığına işaret ediliyor. 
B. Makdonald'ın idaresi altında ingiliz 
delegeleri, bütün sorumları realist ba • 
kımdan görü miye karar vermişlerdir. 

Fransız gazetelerinin 
Stresa'dan bekledikleri 

Paris, 11 (A.A.) - Gazeteler Al • 

manya'nın açık hareketine karşı Fransa, 
İtalya ve 1ngiltcre0nin karşı koymaları
nı dilemektedir. 

Maten: '"Umarız ki Stresa'da top
lanmış olan devlet adamları, vakit ka • 

~anmak için değil, sarsılmaz bir şiddetle 
harekete geçmek için keneli aralarında 
anlag,acaklardır,, diyor. 

Jurnal: "Sorum, eski anlaşmaları 

canlandırıp bunları Cenevere modasına 
uygun bir lalığa sokarak barışı sağlam
lamaktır. Bu iş İngilterenin yardımı ile 

bile olsa pek kolay başarılamıyacaktır,, 

Pöti Jurnal diyor ki: "Günden güne 
güçleşen ve istekleri artan bir Alman • 
yanm karşısında üç devlet kendilerini 
Stresa'da şu çetin gerçekliğin karşısın· 
da bulacaklardır: Almanyanın yeniden 
doğmuş ve Versay andalaşmasınrn öl • 
müı olması .. Devletler aynlıkları yüzün· 
den yıkılmış olanı, birleşerek yeniden 
kurmaya erklidirler. 

Ekselsiyor da diyor ki: ''Durum, ça
bu ve açık kararlan gerektiriyor. B. Mu· 
aolini ile fransrz bakanlan buna inam • 
yorlar. İngiliz dostlarımızın da bu dil -
ıUnceyc katılmalarını dileriz.,, 

Figaro; Streu'nın üç devletin gere
ğince herhangi bir saldırgana karşı ne pa 
hasına olursa olsun birleşerek Avrupa· 

da barışı korumak alanındaki isteklerini 
pekiştireceğini umuyor. 

Lehistanın durumu 
ve İtalya 

Pariı, 11 ( A.A.) - Malen gazetesi
nin Strcsa bildirmeni, doğu and!a§tnall· 
nı daha ~imdiden suya düşmüş karşıla -
manın çok daha yerinde olacağı düşün • 
cesincJedir. 

İtalya Lehistan'ın gidişi hnkkında 
doğru ve yerinde bir hüküm vennenin 

gerekliği üzcrir.de duracaktn-. Çünkü 

Lehistan ne cennenleşmt:k, ne de bol • 
tcvik!eşmc.k fikrindedir. B. Musolini'n:n 
T dıiıtam batı Avrupa devletleri arasın
da kabul etmek istediği de ıöyfo.nmek • 
tcdir. 

Fransız salkurulu 
Stresa'da 

Stresa, I 1 (A.A.) - B. Flanden ite 
B. Lan.l dün akş;;m 22,S da buraya gel· 
mişlerdir. İki bnkan Semplon ekpresine 
bağlanmış olan bir salonlu vagona bin • 

mişlerdi. Fransız salkurulun da iki ba -
kandan başka Dışan İşler Bakanlığı ulus 
lar derneği kolu ınüdürii B. Bargeton ve 
Fransanın Roma elçisi B. De Chambrun 
...ardır. B. Musolini yanında birc;ok dip
lomatlar olduğu halde iransrz bakanlan-
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c o 
s · çre ile Almaııya a .. asında 

Mançestcr Gardıyen gazetesının .S 

nisan tarihli haftalık nüshası yazıyor: 

Nazi aleyhdarı gazetesi Dr. Bert • 
hold Jakob'un İsviçre topraklarında al

ınanlar tarafından yaltcılanmast dolayı

siyle İsviçre, Almanyaya şiddetli bir 
nota verdi. Yakalanan gazeteci bugün
kü günde Bcrlinde hapiste yatmakta

drr. 
Çetin bir dille yazılmış olan bu 

protesto notasında aşağıdaki dilekler 
ileri sürülmektedir: 

Dr. Jakobun hemen serbest bırakı -
!arak lsviçreye gönderilmesi; 

Bu işte parmağı olan memurun ce
zalandırılması; 

Bundan böyle Almanyanın böyle ya 
kış~k almaz hare.kctlere meydan ver • 
meme i. (Notada bundan önce de böy
le çirkin hadiselerin vukua geldiği an

latılmaktadır. ) 

İsviçre, bu nota!iında şayed Alman· 
ya bu dilekleri yerine getirmiyecek o

lursa o zaman 1921 yılında yapılmış 

olan alman - isviçre hakem anlaşma -
srnı bozmuş olacağım bildirmektedir. 

Federal parlamentoda bu sorum Ü· 

ıt:rinde söz söyliyen B. Motta demiştir 

ki: 

" - Federal konsey, lsvıçreye kar· 
§ı ışlenmiş olan bu yanlışın içimizi ra· 
hat ettirecek şekilde kotarılması için 
elinde bulunan bütün vasıtaları kulla· 

nacaktır. 

Bu işte zayıf ve çekingen davran -
mak, gelecegimizi tehlikeye koymak 

demf'k olur. 

Parlamento \'e kamusal düşün bi -

zim bu yolda aldığımız kararın çok e· 

ğilmez ve değişmez olduğuna güvene-
bilir. . 

Ben, bu sözleri enine boyuna düşün 

dükten sonra verilmiş bir kararla söy • 

Jüyorurn. 

Karşımızdaki kim olursa olsun hiç 

bir şeyden çekinmıyerek hakkımızı ıko 

rumayacak olursak daima çiğneniriz. 

Giriştiğimiz bu diplomatik teşebbüste 
sonuna kadar yürüyeceğiz ,, 

Dr. Jakobun kaldırılması lsviçrede 
devletin egemenlik hakkına büyük bir 

saldırış sayıldığr için şiddetle protesto 

edilmiştir. 

ru karşılamıştır. İtalyan başbakanı ile 
fransız devlet adamlarr arasındaki kar • 
şılaşma çok dostça olmuştur. B. Fl:ınden 
ile B. Lava] beraberlerinde Bay Muso • 
tini olduğu ralde kendilerine saygı gös . 
terıniş ve selamlamış olan süel gücleri 
gözden geçirmişler ve bir müddet Duce 
ne konuştuktan sonra istasyondan a} •. !
mışlardır. Fransız kurulu otomo'1illcrlc 

Barromeo oteline gitmişlerdir. Yolbo • 
yunca toplanmış olan halk fransız ba -
kanlannı sevgi ile alkışlamıştır. 

İngiliz bakanlan 
Stresa'da 

Stresa, 11 (A.A.) - B. Makdonald 
ile B. Saymen ve ingiliz kurulu buraya 
gelmiş Düce tarafından karşılanmıştır. 
Royter bildirmeninin verdigi habere gö
re yollar sıkı bir kontrol altında bulun
durulmakta ve bazı yerlere mitralyözlu 
ko-ıulmuş idi. Konuşmalar bugün saat 
10,30 da başlıyacaktır. 

Bay Makdonald'ın 
söyledikleri 

Londra, 11 (A.A.) - Bay Makdo • 
nald tayyare ile ayrılmadan önce ga:.ı:e • 
tecilere şunları söylemi§tir: ''- Arsıu • 
lusal akrmsarlık, elbirliği güven ve ba • 
nştan erk bulan ödevimizi başarmıya 

çalrşıyoruz. İyi başarımları bütün yüre
ğimizle dilediğimize hiç kuşku yoktur. , 

Stresa ve alman 
gazeteleri 

Berlin, 11 (A.A.) - Stresa konfe· 

ransının açılması dolayısile Fölkişer 

Beobahter diyor ki: 

Bay Saymen'le Bay Edtn tarafın

dan onanan yeni •eryar yöntmıin kul-

lsviç.re notasında doktorun hemen 
Bal şehrine teslimi ve bu işi yapan me
murların cezalandırılması istenmekte • 
dir. 

Bu notada adliye araştırmalanna 

göre kaldırıp kaçırmanın nasıl olduğu 
da anlatılm .... ~ dı.r. Bu işte 1932 yılın

cianberi Londrada yaş.ıyan Dr. Hans 

Vescman isminde birisi ile alman yüz
başılığından mütekaid Hans Manz ve 
bir iki kişinin parmağı vardır. Bu Hans 
Veseman 1934 yılı yazında Dr. Jakobun 
güvenini kazanmağa muvaffak olmuş· 
tur. 1935 şubatının 26 ve 27 inci gün

leri Veseman. Manz ve Fihter'le bu -
Iuşmuşlar, bir kulpunu bulup gazete

ciyi Bal şehrine getirmek oradan ge -
ne bir dalavera ile otomobil içinde sı

nırı aşırmak ve alman memurlarına tes
lim etmek kararını vermişlerdir. 

Vcseman, doktor Jakobu büyük bir 
iş ıçin bir ingilizlc t.ımştırmak üzere 

Bai şehrine götürmeğe kandınnıştır. 
J akob 9 mart günü öğleden sonra 

sa .. t dörtle b-Ş rasında Bare gitmiş ve 

o giın saat 6 da Sen Gotar oteline gi • 

<lerek bi.r akşam evel oraya inmiş olan 
Vesemaİıla buluşmuştur. 

Vcseman, o akşam, doktora eğer is
trrse kendisini bir lokantada birisiyle 
gorüstureceğini ve bunun ona istediği 
zaman Almanyaya gidebileceği sahte 

bir pasaport ... ereceğini söylemiştir. Her 
ikisi saat yedide o lokantaya gitmiş -
ler \'e birlikte yemek yemişlerdir. ya
rım saat sonra Manz oraya gelmiş ve 

Veseman. gazeteciye bunun bekledik • 

leri isviçrcü olduğunu söyliyerek iki· 

sini tanıştırmıştır. Bundan sonra her 

üçü de kendilerini bekliyen otomobile 
binmişlerdir. Veseman, şoförün yanı -

na binmiş, Manz ile Jakob geriye otur· 
mu§lardır. Otomobil. R:hen'e gideceği-

n'! almar. sınırı üzerindeki Klayn HÜ· 
nigen'e gitmiştir. İsviçre 6ınır muha • 

fı:zları otomobile dur işareti vermiş • 

le.:e de şoför hızını müdhiş surtete ar

tuara.k sınırı geçmiştir. Bazan müsaa· 
deli olan herhangi bir arabaya yol ver

mtk için kaldırılan alman sınırındaki 

engel o sırada açıık bulunmakta idi. 

Ondan biraz sonra birisi Uniformalr, 
birisi sivil iki alınan memuru Dr. Ja

kobu tevkif etmişlerdir • 

lanılmamasını ve onun yerine Avrupa 

için yeni olmıyan konferanslar siste· 

mine dônülmesi geriye doğru atılmış 

bir adımdır. Bütün Avrupanın güveni

le ugraşan birkaç devlet görülmekte

dir. Bütün ulusların iş birliği ile so

nuçlandırılacak sorumları küçük bir ko· 

mitede konuşulmaktadır. Şurasını dü

şünmek gerektir ki ingiliz bakanları 

Berlin yolculuklarından aldıkları tec
rü~lerle, öbür devletlere yalnız başla

rına Avrupayı temsil etmediklerini, 

ancak küçük bir kısmının ıssısı olduk· 

ları dünyanın geleceği hakkında karar 

vermeği denemekle p:k de eyi olmıyan 
bir iş yaptzkl;ınnı anlatacaklardır. 

Bay Musolini'nin önemli 
bir yazısı 

Stresa, 11 (A.A.) - B. Musolini'. 

nin yazdığı söylenen Popolo D'italya'

nın bir yazısı btyük bir ilgi uyandır

mıştrr. Yazı Stre!1a'dan ne bir savaş, 

ne de savaşı kaçınılmıy acak bir duru

ma sokacak lıiı karar çıkmıyacağını; 

yalnız bunun sonsuz bir barış anlaJnr· 

na da alınmaması gerektiğini yazmak· 
tadır. 

Böyle bir barışın Stresada olmıyan 
Almanyaya b:ığlı olduğuna, hiç bir 

İtalyan projesi olmadığına, temelsiz sa· 

tılar kurmanın gülünç olduğuna işaret 
ederek diyor ki: 

''Kendi barışımızı korumak için 

ufukta bulutlar oldukça 600 bin ki§i· 

lik bir orduyu hazır bulundurmayı ha· 

va, deniz filolarımızı peki§tirmeyi ge· 

rekli buluyoruz.,, 

1 .;a""iii$ ~ 

Onbeş ulus a n:::t·1 
tehdidi al tınua 

La Repüblik, Parıs - 4. 4. 35 
Alman tehlikesinin büyüklugilJl 

Almanyanın kendilerinden bir taık
şeyler elde etmek isted!ği ülkeleri bt' 

reı· birer saymak kadar hiç bi rşey a · 
çık olarak gösteremez. Bu üll·eter al· 
fnbe sırasiyJe ~unlardrr: 

Bunların başında varlığı Anşlus yi· 
zünden tehlikeye giren, haşbakMtrJI 
almanların öldürttüğü ve her gün sı • 

nırından bir kas metre ötede Bnyer• 
l~jyonunun 30.000 adammın talim ya • 
pışlarını gören Avusturya vardır. 

İkinci olarak Belçika gelir. Alnıaıı· 

ya şimdilik Bclçikadan yalnız Oypeıı • 
Malmediyi istemektedir. Fa.kat bit 
harbte kazamr&ı, Belçikayı begenaorı • 
yası altında tutmaktan geri kalmıya ' 
caktır. 

Almanya Danimarkadan en aşd'• 
harbten sonra Şlesvig'in elinden çıkar• 

dığı parçasını almak istemektedir. 
Estonyada ise Rayhş cermen 111eıı· 

şeli birkaç yüz Baltık baronunun ba • 
şathğını kolaylaştınp, bu küçük uıusıı 
kendisine tutsak yapmak için bu adaırı• 

fara dayanmakta devam ebnektedir. 
Fransaya gelince, onun pasivitıe6l 

doğuda veya güneyde bir alman hücı.ı• 

mu doğurmaktan başka bir sonuç ver • 
miyecek ve bir taraftarı da Almany; 

tıizden müstemlekelerimizle Alsas- LO• 
reni istiyecektir. 

Almanya mUtarckede elinden çıka,e. 

dığı Afrika ve Avusturalya müstemle• 

hlerini henüz İngiltcreden istemd' 

yürekliliğini gösteremiyor. Ancak. fUP 
he etmiyelim ki gUnün birinde bu eo • 
rumun üstünde duracaktır. 

Rayhş İtalyayı Brenner sınıcındBl1 

atmak ve Merano, Bolsena ve Bolomit• 
ler çevresini onun elinden almak iste· 
mektedir. 

Ayrıca alınanlar Yugoslavyadald 

Marburgi'ye de göz dikmişlerdic. Bit 
taraftan da Yugoslavyanın Hırvatistatl 

ve Slovenyayı bırakmasını günün bi " 

rinde istiyeceklerdir. 
Bennont ve Fon der Goltz'un ku • 

:nandasındaki başd>ozuklarm daha 1919 
da işgal ettikleri Estonyanın toprak 

bütünlüğü tehdid altındadır. 
Almanya, "cennenliği geliştirme 

birliği,, ba~kanı olan B. Ernst'in "cU· 
ce ülke,, diye anlattığı Litvanyanın 

yalnız Memelde rahatını kaçırmakla 
kalmamakta, bu ülkeyi cermenleştir • 

mek istemektedir. 
Rayhş bir barb .kazanırsa, LüksCJll• 

burgu da kendi topraklarına ekliye • 

cektir. 
Bile bile gözlerini yuman bir kaç 

sıyosal adamdan başka, Polonyada her• 

kes Almanyanın istediğinin yalnız ko· 

ridoı ve Dançiğ'e münhasır kalmadığı• 
nı, bütün leh Pomeranyasını ele geçir· 

mtk istediğini bilmektedir. 

Almanya Romanyadan da Macaris· 

tanın lehine olarak Bukovina, Banat ... o 

Transilvanyayı almak istemektedir. 

Çekoslovakyanın ise varlığı tchli· 

kededir, çünkü Varşovada, Bohemya ve 

şimal Moravyasını Almanyaya, Slo • 

veıkyayı Macaristana ve Rusyanın Kar• 

patların eteklerindeki kısmını Polon • 

yaya veren bir andlaşmanın temelinin 

atıldığı kuvvetle söylenmektedir. 

Almanlar Okraynanın zengin ova • 

larına göı: diktiklerindenberi, Rusra • 

da alman thedidi altındadır. 

Rayhş tarafından tehdid edilen bıJ 

on beş ulus yalnız kalır veya birbirle· 

rinden ayrılırlarsa, günün birinde Al • 
rranya Memel ile Avusturyanın, sonra 

Ifosyanın, daha sonra da başkasının U· 

zerine atılacak ve ergcç, tamir edile • 

mez hadiseler olacaktır. 

Eğer bu on beş ulus birleşirlerse 

bunl.uın kuvvet nisbeti öyle olacak • 
tır ki Almanya banşı korumak zorun -

da k'.?lacaktır. 

1914 de olduğu gibi Almanya Avcu· 
payı tehdid ediyor; fakat Avrupa bir 
fela).dten sonra değil, önce birle~e

lldir. 



karada hangi agaçlar 
Yetişebilir? 

Bir uzmanın verdiği öğüdler 
Bir arkaooıımı:ı, l' üluek Ziraat Enaıiıüaü ağaççılık u•.laruUfan l>iri Ue göriiferek lcendiline Ankara' da yetlfe· 

flecelc ağacların hangileri olduğu, bunlara naaıl bakılmak 
Jerekfiii hakkmda biTçok aorgular aormuttur. Al.dıiı ce-

~ apiıya _,,,.,... Aiac dikme - olan balıar
olcurlanınUlll& ba ycmdan Jaydalanacaklannı ummak-

fayıa. 

-Anır )t ara lçfa hangi afaçlar tavd-
-W.Wlir 1 ---.... -,,..ı aiaçlan menuubahı olur-

...._ "Jeun neviler Hlridenberi Anka· 
-- JetW•ti • ~ :' nlen ft tutulan ne.,.ilerdir. 
........ di.ye .y~cı nevilet' yetf1tiril • 

~kınilmelldir. Yerli nevilerin 

yu1k ki, buıflıı mevcud qaçlamı mik• 
darı, lç pazarın bile ihtiyacına ,.cani • 
Jecek kadar udır. Onun isin 6derimi
sin en bapnda, fidanbWardald faaliJC• 
timizi en çok Ankara armudu üzerinde 
teklif etmek w böylelikle babGeleri 
doldurarak ıöameie yüz tutmat oJaA 
bu cbel mepaıwı ihracatım kıla bir 
umanda yeniden canlandırmak gel • 
mektedir. Jl'iclanhianıdsa yetiftirilmlf 
olan Ankara armudu fidanlarmm, pek 
büyük ietck karp11nda hiç bir tane kal· 

maına.k iiuN heplinin clağıtılaut olma
u. halkımızm da bu noktaya wrdlll .. 

laemmiyeti ıasteımektedir· 
Ankarada amaddan aonra kaysı ve-

rimi muntlAID w aBftftli olan 
bir meyvadır. Kuru topraklarda da 
yetitebilir. Eler kurutma w saire gi• 
bıl, mahsulünü kıymetlendirecek iyi ve 
temls uıuller yayılır ve bununla uğr 
plına, ayımın bu biçimde iılı~ .,._ 

mUmkl1n olabilir. 
Ceviz, fazla ıu ve bakım... muhtaç 

olmuına rapntll bUh111' Ankar• için 
t.avalyo edilebilecek bir aiaçbl'• Mey" 
va ve ı~ealııdeA bafka oduna da b1• 
mttlidir 

Ankarada vifMDİD do e)ıeınmiye ı 
oldukça biiyilkdlr· Alçak yerlerde çok 
iyi ,.aten ft çok mahsul veren bu a
ğaç, lııomerve f.ıııbrlkalarını yokluğu 
ylzUnden yalnu: fçpanr için ınevzuu • 

baha olllbiliır. 

tığı Ankarada yetişmekle beraber ve • 
rimleri güvenli olmadıfından mühim 
de gildirler • 

Yapraiını döken mtyvasu aiaçlar~ 
dan, bahçe, park ve ormanlar için: 

Akuya ve aplan (Pembe; ve top 
akasya), Aylantu§. Glediçya, Omorf a, 
karaağaç, dut, lslıDdaa n Akdiken, 
Ankarada iyi yetigenlerdendi.r. 

Dişbudak, kavak, aöiiid, pmr, miir
ver fazla au ve itinaya muhtaçtırlar. 

Süı •taçlarından ı 
Bilbaua çit için, Lipstrum, Kara

ııına, erıayaa, kızılcık, eiftritHdir, 
Fonisiı, Sprea, 11110, lladlır, iınm

sı diken, ıül ve bilhasaa Isparta ,aıı, 
ai~ bııtmi, licivm, leylak, ıltıa lireak 
#Uimll de iyi yctitirler. 

Sarmafık nebatı olarak ı 
BannMll, nr.aMfli glla, Mımatla, 

ampelopsis, poligonum, yııemia, ve mor 
ulkım d~ldlmelidir • 

Yapntını dökmiyen ağaçlardan ı 
•ızı ve topmazı, brıçam, Ladia 

(Picar pungenı P. omorica), ıökaır, 
ıarıçam, ,ımbra çamı, bl çamı, Ntrl 

ve katran tavıiye edilir. 
- Ataç yetittirmeden öne. nelere 

dikkat edilmelidir? 
- Dikilecek atacın iyi yetiftlıil • 

mit ve iyi bir nevkien olması prttır, 
Bunun için fidanın bi.r fidanllktan te
darik edflmeıi en güven verici yoldur. 

En elveritll dikme ınevdml Aııbr• 
için Ukl>abardır. Bu böyle olma1cla be• 
raber, çukurlar, 60 untıiın derinlilin • 

Tomata lld•l•d 

yapılarak Jıkl teneke au verlllr. J'klaA 
yanındaki bereie o~ pıı sonra balla· 
mr, 

Kurak samanlarda fidanları hafı. 

da bir aulamak, Uk " aoüabarda clip
ltrinl çape'MDM lmmdu. YqiWiinl 
dalma muhafaza eden (çam, mMı ptai) 
qaçlarm yum pnc1e birkaç defa yu
Jıardaıı lf&iı yapur bi~iminct. blı 
llqeçle eulanmuı pek fayde'Mln. 

- Ataçlara aaru verua llıldk," 
qaçlar bunlardan -1 Jr.orunmalıdır1. 

- Hava zutul>ldnla alıp ,a.cın • 
den 111utar ltafalıl:lan Anbrac!a bU • 
yit •• ararlı bir ıol dymyamulu, 
Buna kartı sarar J'IPG bir tok bk*ı
lor vardır. Pakat bualana undan da 
bllyük •• bpalı mera ~sel«l me ... 
suubahı olmadıkça )dlçilk bir itina ile 
hJçı indlr1lıeblll.r. 

Böceklerin bwwla eıa &ehJikellal 
Bipoaomot tntılı4a. Bu Mcete trarp, 
•taçlar yapr*1nau ~ ve 
90IU'adan da lhtlyas huı1 oluna Uraa71 
mablillll pOlklrttUmtlldl. 

Vıanya mıJıJaıaı 

Elma "° aırmud i* JlU"'api p
klrdekll meralar lçhı ı 100 wıoeram 
IU, 120 gnm u nnya " aoo grem kireç. 

Klru ve erik pbl l6ft çeldrdokll 
meyvalar için de ı 

............... tltlln ton ........ 
nnm «laba artırdmul _.tata sarar 
nrmes.) 

Hı~llırl 

Bu l&ylenenıo.den bqka böcekleı 
Slr yqmcfa vlflM .,,., 

~ellcımell isin yapılacak bld • 

.. 'I hunhrın aranılan J;eyfiyete ıö .. 
•lbf~ •dilmeaindcn ibarettir. 

~"1ıaranın en milhim meyva•ı eski· 
l tanınmıı olan umududur. Ne 

İyi bakılınca çok meyva veren elma 
apa, erik bilhassa 1Uya ihtiyacı fazla 
olan ..mımtır. 

100~ ... ,. ... ~· 
IOO ıramW.... 

için - 11' ... toplllaütlr. 
Bir ..... t 'cıfm ... • .... ~ 

FormıllKlndt huslaamabdu. 
....... bllaô ,,,,.... •• 

Ş.ltıli, badem, dııt. kiraz, ıa111 lıa- Çok clef& aararlı airWea .Dtbltat 
bitleri (PUHron) dltlla euyu pOül1r .. 
tWmek ıuretly\e öldUrlUtır. (Bir tıene· 
k• ıuya bir kllogrMD dltUn ~ w 100 

Genel olarak clentblJlr iri. Anbra1a 

bOJBk " yetil Waçeler kazandırmak, 
lyl baka, bol .., toprağı lfleme " 

Satılık 114an1u 

Tefrika:~ 

Michele~bin kitabı 
l'uaıu Alwl JIUNT a.... ~arq.,. çnıren: Naulıi BAYDAR 

__,,,_,,.. .. ikram edeceği bqka bir ıeyi bu • 
.. } zamanftlr, kara aaçlanndaki ıar

·~u. çı~anp, bir siren gülümseyişi ve 
ır ıstıfhamla uzatıyordu: Kmmzl du

bı da canım çekmiyor ınu idi? BUtiht 
Or~tfakta, kuvvetli ve ince sesi ile ba-

Ge u: "Amorcl Amorcl,, (1) 
~celeri onun, bölmenin ötesindeki ya-
!l;Ord a, sağdan sola, dönüp durduğunu işi
~ Uyuyamadığını, yatmzhktaD 
'-ıı kor~u söylüyordu. Ben yalmz yatmak· 
~ ""muyor mu ıdiın? Yatağından mı· 

ifa Yotdu: "uyuyor musunuz?,, 
~ Yır_ uyumuyordum, uyanıktım, ben de 
>.ıt~ı Yalnız yatmaktan biç boşlanml • 

~ l'&rc ... ~ &ııni böyle gürültü ile çarptıran ve 
~ "~arlanmda bir sıtma hızile kot • 
~Y~d i yeni, büyük korku idi? Santa 
&_llada ella Kamıine kiliteBİDİD yan taraf· S da oturmuş, ıözlcrim yan kapalı, nud 
~llaap hu, mermerlere diz çökmll olan ve 
•"'Uzıi Y•lvU'lflan arasmda ı.u gizlice 

leYen, siyah örtiUii, güzel kıd8r'ı daha 
~--

ıühreleme Uo kabil olablllr. 
• 

Dutlır 

SAPKAO • MOD~ 

Afife 
de vı eo aaııtim enliğinde olmak tzere 
mümlriln oklulııça aonbaharda açılmalı· 
dır. Fidan utın alındıktan aonra bek· 
letitmeden dikilmelidir. Apa dikme • 
den ance çukura, fidanın dallandığı 
yen (taca) kadar ulapcak bir herek 

konur ve fidan kök uclariyle uzun dal· 
ları budandıkdan aonra dikilir. Çukura 
doldurulacak toprak taze gübre ile ka
rqtınımamaıı v. bunun için komposto 

Telefon No. ı 1550 

Sayın Bayan. Mevahn lçbı Avnıpa41•• ge&irtd-

1 
jim ?1odel ppkalan aalonnmda tepi.re hafladım. 
Teşnflnld eaygılanmla dilerim. 

Nafıa Bakanlığından: 

kullanılmalıdır. Fidan dikilirken etra
fına konulan toprak sıkıca çiinenir ve 
çakanın yanJarmda bir ıulama çanağı 

. 14-4-1935 tarihinde münakasa&mın icra edileeeğl llall 
etlilmit olan FUyos • Ereğli hattı lldnel lumm inşaatına alt 
ebilıım:. ~rülea lümm ür.eriae ve ayaı prtlarla S-S-19SS 
pazar gonu eaat oa bqe telalr edD•lt*· 

evel görememişim. Naul olup da her P• 
haftalarca &ıUnden ıeçtiğim, halde köşe 
başmdald manavın önünde durmamıı ve o
nun, yanaklarının rengi sattığı ıeftalil~· 
kine benziyen, çok güzel kızı N~ il~ 
konupnamıştım. Piyazza Merkato daki çı· 
çekçinin tıpla Bottiçelli'nin Primavera'sı 
gibi gülUnısediğini, niçin. daha önce se~c
memi§tim· Neden Allegnya meyhanesın· 
de bunca ge<eeler geçirdiğim halde ba· 
fDD& vutal1 fCyİn prab değil, Karmera'nın 
goderindekı kmlcnnlar olduğunu anlıya • 
marmfDD? Bütün sokaklar kahkaha ve sev· 
da türküleriyle çın çın öterken, her sokak 
kapısı önünde bir kız alçak sesle "Amorozo,, 
(2) ıile fısıldaşırken benim yalnız can 
çekiıenlerin uıiltiıini ve çanların çalışı· 
nı duymuş olmam nedendi? 

,.O llari/ O Maril qaanto sonno ha perso 
pet tel Fammi dormire 

Abbracciato un poco conte ( J) 
Diye bir gene, Maryuçyanm penceresi öniin-
de, ıarkı çağınYord1L 

Bir bafkast, meyhanenin önünde beğlrl-
yordu: 

O CanMI O Carmll Voırei baceiare tuOİ 
copelli .,; ( 4 ). 

YMajaim Bserine manmıe, bibnenln ite-
ıinde J1ar111Ç1a'nın nefea ~ 4idlet • 
ken prlmun nakaratı lnılakl8ntnl'.lı ~ıtill • 

yordu: "senin kara ıaçlannı nasıl öpmek iı
terdim.,, 

Başıma gelen ne idil Bir büyücü kaim 
beni afsunlaıDlf mı idi, yoka ini ~ 1m • 
lardan biri prablmm içine Dan ~o'ndn 
"sevda auymıdan,, birkaç damla mı dökmüş
tü? Dört bir yanımdaki bütün bu adamlara 
ne olmuştu? Taze prabla mı ıarhoş olmuş
lardı, yoksa ölümün gözü önünde girdikleri 
günahlar mı onlan çıldırtmıştı: 

"Morta la colera, eviva la gioia,, (5) 
H~d~~i masamm bqmda otumıU§, şa· 

r~ şışes~ karplmda kendimden geçmİ§
tım. Vakit gece yansından ıonra idi· diilii
nüyordum ki Sezare işini bitirince ev; onun
la bırlikte dönmek daha doğrudur. Gene bir 
çocuk masamp dogru koşa koşa gelip bir ki· 
gıd uzattı. 

Yan okunabilir harflerle : 0 Gelinizl,, sö-
zü yazılmıştı. 

Beş dakika sonra Sepolte Vive manaıtı
rmm demir parmaklıklı kapın önünde idik. 
Elindeki çmgıragı çalan bir kadm önüme dü
ıer~k bahçeyi geçtik. Bombot ve upuzmı bir 
kondordan yürücHlk. Bir bafka kadm elin
deki feneri kaldmp yilzlhne baktıktan IOGr8 
3an ayd~ bir odanm kapumı açtı. Dok· 
\« V'dlan, yere serilmlt bir döfekte 7at1-
yordu. İlk balufta u kaldı ona tam)'alDl)'or· 
dmn. Padre Alllelmo, baptunda, öltl han 
Okuyordu. Can çekifiyordu. Bitmı YllcllclP 

IOfumuwta ama.._... aWm• bepd Ol 
dufuna stil llyoıdmn. ,amm tlttiy. 
yldne baktım: g6ıdQQm doatmn d 
korkunç, lfrenç tiHimUa ta keDdW idi t 

Konuımak için, umudlu bir gayretle 1" 
zü buruprak, bir kaç kere kolunu bana d~ 
uzattı. Büzülen dudaklanndan "Speçyo (8 
sözü çıktı. Kadınlardan biri gidip bir kü 
ayna getirdi. Onu doktorun yan ka 
gözlerinin önüne tuttum. Başını birkaç 
salladı ve bu, onun son hareketi oldu. 
aaat sonra yüreği de atmaz oldu. 

Giladüz ölmüt olan lld eörikı cesedi 
&Vtüreeek araba demir kapmm önihıde · 
Doktonm da onlarla beraber g6türillm 
veya erteli gtlne kadar orada 
biliyordum ki, elimde idi. Henilz yapdı 
liSyl.-,dim bana inanırlardı. Hali, geldi 
fim .zamankinin eti idi. Bir teY demecli1ll 

(Sonu var) 

(IJ ..,,,,., Sndı/ 
(1) 8n6ill 
(JJ .... 118'711 • .,.,. .... lfla • 

--. hMm Bal hlla: o ı ._.,. tlns 
(4) .... bıa ....... .,,.,, d,...ı ... tdlııi. 
(Ş) ...,.,.,. a.ı.r.r 1'.,...• .nk v• ulal 
(IJ .,.,_ 
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DIŞ ARDAN GELEN so DUYUKLAR 
Yunanistan da 

Muhalif parti liderlerı 
hapiste 

latanbul, 11 (Telefon) - Ati
na'dan bildiriliyor: Birinci ordu 
karariyle harh divanının sorgu 
~üküınevi muhalif parti 1iderlerin
'deo Kafandaria, Papanastasyu, 
Milono ve Sofoli ile beş saylavın 
tevkif müzekkeresini kesmiştir. 

Ceza görenler 
latanbul, 11 (Telefon) - Ati

na'dan bildiriliyor: Bugün Harbi
ye okulası azıyanlarından 4 yüz. 
batı ile 5 yüzbaşı muavini yirmi
den on yıla kadar mahkum oldu
lar. Öteki sübaylar berilendiler. 
Sivillerden bir kişi on beş, iki kişi 
on, iki kişi de ikişer yıl hapse 
mahkfun oldular. 19 uncu piyade 
alayı subaylarından beş yüzbafı 
müebbed hapse, iki yüzbaşı yirmi
ıer, bir binbaşı bir yüzbaşı seki
zer ytl küreğe, bir miralay 4 yıl 
hapse mahkfun oldular. Hüküm 
giyen subaylar rütbelerini de kay
betmitlerdir. 

A tina 'da temizlik 
İstanbul, 11 (Telefon) - Ati

na' dan bildiriliyor: Ziraat Banka
lı Genel Müdürü venizelist Kan
diko if ten çıkarılarak yerine Di
:vanı Muhasebat Genel müdürü ge
sirilmi~tir. 

Azıyan generallerden 
biri İ tal yaya sığıruruş 
latanbul, 11 (Telefon) - Ati-

na' dan bildiriliyor: ltalya elçiliği 
hükUm.ete, azıda harbiye okulas1 
l:>askmmı idare eden general Vi. 
lakaı'm motörle 12 adalara çık
tığını ve sıyasal mülteci olarak 
kabul edildiğini bildirmiştir. ___ ..... ._.._.. 

Hüküm giyen komiteciler 
Sofya, 11 (A.A.) - Nevrekop sü

ıl kurulu eski bir subayın öldürülme
aile ilgili olan Makedonya ihtilal ko
tnitesi üyelerinden üç kişinin ölüme, 
Uç kişinin dP. sor:ı:.uz kürek cezasma 
çarpıtmalarına hükmetmiştir. 

Strase konuşmaları 

Çeşid ülkelere gore 
Stresa 

Londra, 11 (A.A.) - Fransrz Sov· 
yet andlaşması Avrupanm önemli yer
lerinde ve Cenevrede birçok düşünüş
le re yol açmıştır. Andlaşma Stresa gö
rüşmelerine geniş ölçüde tesir yapa
cak ustaca bir iş olarak görülmektedir. 
Fransız gazeteleri sevine içindedir; 
fakat Pariste fransu • sovyet andlaş
masc daha bir iskelet olarak gocunu
yor. Berlinde andlaşma Stresa konfe
ransından önce İngiltereyi zorlamak 
için yapılmış gibi telakki edilmektedir. 
Roma durumun aydmlanmasmı bekli
yor. 

Deyli Telgrafın Va.r~ova bildirmeni 
Polonyanın Fransa - Ruı:;ya andlaşma.

sı gibi bir birleşmeye karşı görünmek
tedir. 

Amerika ve Stresa 
Vaşington, 11 (A.A.) - Haber ' ve· 

rildiğine göre dıtarı iıter bakant B 

Hul Cumur Başkanına lngiltere'nin 

Stresa'daki sıya1asını gizli biı· raporla 

sunmuştur. Bu raporun Londra'daki 

Amerika elçisi tarafmdan ve Bay Say • 

men'le görüştükten ıonra yazıldığı b;( • 

diriliyor. 

-----···-
İngiliz bahriye bakanı 

Averofu söylediklerine 
örnek gösteriyor 

Londra, 11 (A.A.) - Bahriye bakanı 

B. Bolton deniz yapı üstermenlerinın 

verdiği bir yemekte bir söylev vererek: 

ı:ırhldarm önce olduğu gibi bugün de 
donanmanın temeli olduğunu söylemiş
tir. Bakan söylediklerine bir örnek ola • 
rak Averof zırhlı kruvazörlinU göster -

miş, 24 yaşında olan bu geminin kendi
sini kovalryan modem tayyarelerden 
kaçmayı ve onların bombalarına karşı 

koymayı başarmrş olduğunu ~öylemiştir 

Belçika' da askerlik 
müddeti 

Brüksel, 11 (A.A.) - Ulusal korum 
komisyonunda, birçok saylavlar, süd 
hizm~tin uzatılmasını ileri sürnıüşler ..... 

Amerika'da yeni iki 
kanun 

Va~ington, 11 (A.A.) - Herhangi 
bir dış ı:;avaşta Amerikanın katrşmamasc 
için tutulacak sryasa bugün B. Ruzvelt 
ile B. Hul arasında görüşülmüştür. 

B. Hul cumur başkanı, daha tamam 
olmamakla beraber dı~ sryasanm bu
günkü ince sorumları üzerinde izahat 
vermiştir. 

Eyi haber alan kaynaklara göre B. 
Ruzvelt: ayana B. Klark ıle B. Nay ta· 
rafından teklif edilen kararlardan ya
nadır. Bunlar da savaşçı devletlerin si
lah alımına bir ambargo konulmasım 
ve savaş alanlarına gitmek istiyen 
amerıkalılara gerekince pasaport ver
memek hakkını cumur başkanına veril
mesi istenmektedir. 

Amerika'da (nazilere 
karşı) bir kanun 

Nevyork, 11 (A.A.) - Valinin bu • 

gün imzaladrğı ''nazilerc karşı,, isı- · ·i 

taşıyan bir kanuna göre herhangi bir 

din ve ırka karşı propaganda yapmak b!r 

suç olacaktrr. Kanuna karşı koyanlar üç 

aydan üç yıla kadar hapis ve iki yüz do

lardan beş bin dolara kadar da para ce -

zasına çarptınlacaklarchr. 

Amerika bayındırlık 
. . 

proJesı 

Vaşington, 1 l (A.A.) - Ayan ku

rulu 38 milyon dolarlık Layındırhk 

projesini onamıştır. 

Bir milyon dolar rüşvet 
Vaşington. 1 l (A.A.) - Göçmenler 

idareı:;ınde avukat olduklarını söyliyen 

bazı azılcıra bir takım yabancrlar bir 

milyon dolar ı üşvet vermişlerdir. İş 

bakanlığı tarafından yapılan araştır

malar, ülkeden koğulmak istenen kim

selere amerikan tebaalığmı temin için 
verilen paraları meydana çıkarmıştır. 

Bu yolsuzluğu yapan işmenler hakkın~ 
da kanuni cezalar verilecektir. 

Amerikada savaş için 
yeni bir kanun 

Vaşington, 11 (A.A.) - Kurultay, 
harb ı;anayii ile ulusal servetler üze
rinde cumur başkanına geniş kontrol 

Ünlü Sovyet planerist
leri geliyor 

Moskova, 11 (A.A.) - Türk uçku 
kurumunun çağırışım kabul ederek 
Türkiyeye gitmekte olan ünlü Sovyet 
planeristlerinden Ossoaviachim, Serge, 
An<>khine, Michel ve Romanov dün O -
desadan vapura binmişlerdir. Hepsi de 
dünya rekorlarını kırmış olan uçucu
lardır. 

Bunlardan Anokhine Tas Ajansının 
bir bildirme nine şunlan söylemiştir: 

"- Yapmakta olduğumuz yolculu· 
ğun amacı türk sporcuları ile tayyare
cilerine Sovyetlerin planerizmini ve 
paraşütizmini göstermektir. Bizim Tür
kiye yolculuğumuz rus • türk sporcula
rı arasındaki dosth.tğu daha ziyade pe
kiştirmiye yarryacakttr. Türkiyenin 
spor tayyareciliği ile Sovyet uçku ku
lübleri arasmda çok sıkı bir anlaşma 
yaratmayı ödev biliyoruz.,, 

Anolchine ile Romano Sovyet Rus
yanın planerizm ve paraşütizminin ge· 
lişmesini gösteren resimlerden albüm
leri de götürmektedir. ·-Alman tayyareleri 

Li tvanya sınırında 
uçuyor 

Konaı, 11 ( A.A.) - Silute'den alı
nan duyuklara göre altı tayyarelik bir 
alman hava filosu üç gündenberidir Lit
vanya sınırı üzerinde, durmadan uçuş 

t:ı'imleri yapmaktadır. Bu filo gene bun
dan iki ay önce bir ağır topçu alayı yer
leştirilmiı olan Tilaiti karargah olarak 
kullanılacaktır. Tayyareler Nimen su • 
yunun ıol kıyıları Üzerinde ara venne
den uçmakta, su boyunca dolaımaktadır. 

hakkı veren Mak Svain kanun laıyiha
smı onamıştır. Bununla beraber bu ka· 
nun. cumur başkanının savaş içinde 
saliihiyet çeı-çevesini adam akıllı da· 
raltmaktadcr. Kanun gerekince cumur 

başkanı kongrenin kararı olmaksızın. 

eratc silah altına çağıramıyacak ve 
ve mecburi askerlik yöntemini kuramı
yacaktrr. 

Amerikan ordusu 
büyüyor 

Vaşington, 11 (A.A.) - Ordu erat 
sayısmı 118.700 den 165 bine çıkaran 

kanunu cumur başkam B. Ruzvelt o· 
namrştrr. 

Barış polisi 
4 nisan tarihli Niyus Kronik! gı• 

zetesinden: 
Ellerinde suçluları yola getirecek 

silah ve vasıta bulunmıyan polisler ' 
den ne beklenir? 

Onun gibi barı§ı da koruyabiııne* 
iç.in Ulusla.r Derneğine bağlı olan deV• 
!etlerin elinde bulunan büyük kuvvet • 
ler ve icabında bu kuvvetleri ıkutıan ' 
mak isteği bulunmalıdır. 

Uluslar Derneğine bağlı olanlarJll 

zayıf olmalarr, onun dışında bulunup 
saldırış yapmak dileğini besliyenleri 
büsbütün bu işi yapmağa sürükler. gaJ 
dı ki Uluslar Derneğine bağlı olan u • 
!uslar arasında da az çok gerginlikler 
ve geçimsizlikler vardır. 

Bir örnek alalım, italyan ordusu • 
nun günden gilne büyütülmeıi Fransa· 
nın hiç de hoşuna gitmemektedir. 

... Almanyanın ıııilahlanması kargı • 
smda andlaşmaya girecek ve Uluslar 
Derneğine bağlı ulusların tek başına 

ona karşı koyabilecek derecede silah • 
lanması ve ukerinf artırması da gere· 
kecek mi? 

Bunun önüne geçmek iç.in bar19ı 

kökünden sevdiğini söyllyen uluslar 
gerçekten elbirliği edip yanyana gelse· 

!er, o ı:aman Almanyayı da bu Jdl.m• 
içerisine sokmak ve yahut onsuz bir 

grup yapmak pek Ala mümkün olabl· 
lecektir. 

Durumun zaman sam.an gerekli göt 
terdiği şudur kıl Ulu.atar Derneği em• 

rinde koUe.ktlf bir kuvvet bulundur • 

maık ve bunu zaman ı;aman çoğaltıp sa· 

man zaman azal tmt.k mtımkUn olacak • 
tır. 

Fakat bu kollektif ıistem yqatıla • 
caksa silah tahdidine Hbum vardır. 

Fakıat barıı pollal, kendi karpam<Y 

tepeden tırnağa lı:adar ıllahlt ldmaeleı' 
karvraında vurtaars olarak da 98hfa • 
maı . ., 

Çiçek balosu 
18. 4. 1935 

Davetiyeler Cemiyet rne.rke· 
f~ zile İstanbul eczanesinde 
~ 

~~ bulunur 

~~~f.~ 
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1 
Milli Müdafaa. Vekal~t: Satın Alma İ 

Komısyonu ılanları ~ 

mektub veya maliyeye ya -
tırılmış teminat makbuzla
riyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektub
larını ihale saatm<lan en az 
bir saat ev el M. M. V. Satm 
alma komisyonuna vermiş 

bulunmalarr. (685) 1 -1182 

Satılık ev Kiralık 

~ 

İLAN 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem mutabiye açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İhalesi 20. 4. 935 cu -
martesi günü"saat 14 dür. Muhammen fiatı 3010 liradır. 
Talipler nümunelerini görmek üzere her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonuna müracaatları. Eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatrnda 2490 numaralı kanunda göste
rilen vesaikle ve teminatı muvakkatesi maliyeye yatırıl
mış 225 lira 75 kuru~k vezne makbuzu ve yahut banka 
mektubiyle birlikte satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Hayvan çulu 
Keçe belleme 
Yem torbası 

Adet 
500 
400 
500 
500 
600 
400 
500 

Sapile ip yular başlığı 
Zencir yular sapı 
Gebre 
Kıl kolan 

( 731) 
t LAN 

İstanbul Komutanlığrna 
liağh kıtalar için 200 ton 
una tekHf edilen fiat paha
lı görüldüğünden tekrar ka 
pah zarfla eksiltmeye konul 
bıuştur. Beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 ku -
tuştur. İhalesi 14 nisan 935 
pazar günü saat 15 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 1i -
radır. İstekliler teklif mek
tublannı ihale saatından e • 
ıVel İstanbul Komutanlığı 
eatın alma komisyonuna 
\'ermeleri. {704) · ı-1214 

1 - 1269 
İLAN 

I - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 70 lira olan 
500 tane mahruti çadıra iha
le günü talip çıkmadığın-

dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 4. 935 pa
zar günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2625 liradır. 

4 - Şartnamesini 175 
kuruşa almak ve örnegmı 
görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin de 
muvakkat banka teminat 

İLAN 

On bir kalem tahta çıvı 
ve saire ambalaj malzeme
si açık eksiltme suretile sa
tın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1293 liradır. . İhalesi 
21. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler vasıfları 
görmek üzere her gün M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve 
saatında 2490 No. lu kanun
la gıösterilen vesaikle ve 
maliyeye yatırılmış 69 lira 
98 kuruşluk vezne makbuzu 
ile birlikte satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. (732} 

1 - 1267 

BİLİT 
1 Her birinin tahmin e

dilen ederi 800 kuruş olan 
2500 tane battaniye kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesini para -
sız almak örneklerini gör -
mek istiyenler her gün öğ • 
leden sonra komisyona uğ
rayabilirler. 

3 - İhalesi 27. 4. 935 cu-

l - 500 adet bahçe ka
napesi yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli (6405,5) liradır. 

2 - Şartname ve keşif
namesi görülmek üzere Fen 
kalemine gelinecektir. 

3 - İhale 22.4.1935 tari
hine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de Fen Müdürlü
ğü odasında kapalı ?.arfla 
yaprlacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
481 liradır. (792) 

1-1357 

Arsa aranıyor 

Kocatepe veya civarında ve

ya Yenişehirde satrhk arsa a

ranıyor. Telefon: 3666 

martesi günü saat 11 dedir. 
4 - Muvakkat teminat 

1500 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecek

ler artırma eksiltme kanu • 
nunun 2 ve 3 üncü madde -
!erinde yazılı vesikalarla 
muvakkat teminat mektub 
veya makbuzlariyle birlikte 
teklif mektublarıru ihale sa
a tmdan enaz bir saat evel 
M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (806) 

'1397 

İstasyon Mukaddem cad
desi üzerinde Poyracı ma
hallesi dökmeci sokağı hane 
numarası 46 cadde üzerinde 
ev ve arsaya talip olanlar kar 
şrsındaki bakkal Kerime 
müracaat olunur. 

Arsanın sahibi MevlUd 
ANKARA BEŞİNCİ tCRA

SINDAN · 
SATIŞ İLANI 

Keçecı zade Mehmede müte· 
selsilen borçlu eı;,ki Türk eli ye
ni Ulus kıraathanesinde Hıfzı 

ve Sadıktan haciz edilen 75 san. 
dalya; beş tavla, bir yazıhane, 

beş takım nargile bir asnıa saat, 
iki saç soba, bir vantilator 20 
nisan 935 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14 belediye 
satış yerinde birinci açık artır
ma ile satdacağmdan talip olan
ların o gün satış yerindeki me
murumuza mii.racaatları ilan o-
lunur. 1-1403 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Erzurum Mahallesinde Kale 
se>kağında (5) numarah evde 
Hacı Mehmcd oğlu Ali Orhanın 

biraderi ayni hanede mukim iken 
332 de askere giderek hayat ve 
mematı meçhul olan Mehmedin 
gaipliğine dair muhakememizden 
çıkan 21-2-935 tarih ve 935/254 
esas numarasiyle verilen hüküm 
mahkeme divanhanesine talik e
dilmiş' olduğundan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (802) 1- 1398 

iç Cebecide ot<>blla durağrn· 
da 4 odalt ve konforu havıi bir 

hane kiralıktır. Telefon 1317 

mliracaat. 1-1404 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDRN: 

Davacı Recep ıle dava olunatl 
münvver arasında cereyan eden 

·boşanma davası neticesini.it: tara· 
feynin boşanmalarma dair muhıı· 
kememizin 6-4-935 T. ve 260-279 

i1amı münevverin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile divanhane· 

ye talik edilmiş olduğu tebliğ 

makamma kaim olmak Uzere ilt\11 

olunur. 1--1408 

= ıııııNıııınıııııııııııuıııuııııııınııımııııııııınmıııımıınunıwuırrmıır~ 

a ~ i Sayın Ankaraı 
= ~ 

İ Halkının dik 4 1 
1 katine: ~ 
3 ~ 
~ ~ g Mahallelerde bur suların ~ 

~HAYAT suyu diye s<ıtıldığı ~ 
1 anlaşılmıştır. HAYAT suyu m 
= arabalarının üzeri elti metre ~ 
~ ~ 
~ uzaktan okunacak kadar bü- ~ 
1 yü.k yazı ile HA YAT yazılı 1 
; ve mühürlüdür. Ankaranın en 1 
= temiz ve leziz suyunu içmek ~ a ~ 
~ için herhalde tizeri yazılı o· ~ 
~ lan HAY AT suyu arabaların· m 
~ dan suyunuzu almalısmv:. 1 
~ 1-1407 1 
!1Kıııım11111ıııımııı1111111!lllııımııııııııuıın11Dıııaııııııuııımıımııııınnm 
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Parke taşı 
münakasası 

Çankırı Belediye Başkanlığından 
1 - lldızını köyü mıntakasında belediyece gösterile -

c:ek. ocaklar taşından yapılmak ve lldızım istasyonunda 
tealım edilmek üzere (145) bin parke ve kare ve (1700) 
ın.etreboyunda Bordür taşı alınması 10. 4. 935 tarihinden 
ltıbaren (21) gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna-

kasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa ve fenni şartnameler (12) kuruşluk pos· 

ta pulu mukabilinde taliplere gönderilir. 
.. 3 - Taliplerin (10198) sayılı belediyeler müzayede ve 

nıunakasa nizamnamesine göre hazırlayacakları teklif 
lllektublarını ihale günü olan ı. 5. 1935 perşembe . günü 
saat (14) e kadar belediye başkanlığına vennelerı veya 
taahhüdlü olarak göndermeleri ilan olunur. 

- (799) 1 - 1375 

Karaca bey Harası Müdürlüğünden 
Karacabey harasında yetiştirilen pediğrileri mükem

~el 933 do~un:ııu dördü erkek beşi dişi ki c~~-an .. dokuz 
aş safkan ıngıliz taylan İzmir yanşlannın uçuncu haftası 

olan 19 nisan 935 cuma günü İzmir yarış mahallinde aleni 
~rtu:~~ usuliyle toptan ve perakende olarak satıla~.aktır. 

1 
.. e~~~grılerini görmek isti~enleri~ İzmir ~a!.tar mudür -
ugune ve satın almak istıyenlerın satış gununde komıs • 

.tona müracaatları ilan olunur. (1783 - 803) 1- 1390 __ 

Almanca ve Fransızca 
bilen aranıyor 

Tayyare Cemiyeti merkezi için almanca ve fransızca 
?kuyup yazma, konuşma ve her iki dile çevirme bilen bir 
~Ştnen (memur) alınacaktır. fstiyenler cemiyet başkanh
gına 15 ni:::a:n 1935 akşamına kadar müracaat etmelidirler. 

1 - 1393 

-~~~
2
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Adana: Milli mensu~at Fabri· 
kası iimited şirketi müdürlü -
ği' nden: 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimiz 
boyahane kısmında kasarh kasarsız her nevi ipklik ve bez 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, jandarma ve Mekteb talebelerine ve bütün 
h.alka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta o~an fab -
~ık~mız muhterem müşterilerimiz tarafından vakı ~lacak 
1Plık ve bez siparişlerini arzu edilen renkte boyamagı ka -

bul ve teahhüd ederiz. 
Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik 

tnakinalarmc:a imal edilen her numaradaki ipliklerimLZ 
~vrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına fa· 
•k. nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri• 
rnız ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan mar
kalı kahn kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni 
~tkan ipliklerimiz hakkınclaki sözlerimizin doğruluğunu 
ıshata kafi geleceğini muhterem halk ve ~üşterileri_1?1ize 
a:z ve talep edilecek nümunelerin memnunıyetle muşte· 
~erimize yollanacağım ilan ederiz. 1-1200 

eyhan V layeti da·-
111i e cümen·nden: 

1 - Adana'da Hükumet konağında daimi encümen~
Yaset odası ve kalemi, umumi meclis salonu ve halk mu
r?caat bücosu inşasilc bunlarla alakalı diğer tadilat ve te
:ısat "on iki bin., lira keşif tutan ile eksiltmeye konulmuş-
ur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Hususi şartname. 
~ - Keşif hulasa cetveli. 
F - Proje resimleri. 

- Umumi şartname. 
b"r İstiyenler bu evrak ve şarttuımeleri "60,, kur_u~ muka· 

1 ınde Seyhan Nafıa Başmühendisiğinden atabıhıler. .. 
n .. 3 - Eksiltme 935 senesi nisanının 18 inci perşembe gu

u saat 1 l de vilayet daimi encümeninde ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

tn ~ - Eksiltmeye girebilmek için "900" lira teminat ver
si~sı . ve !"'afıa Başmühen~isliğinden ta__sdikli ehliyet v~
"e ~sıle tıcaret odasının içınde bulundugumuz seneye aıd 

sıkasım göstermesi Hizımdır. 
bi 6 - Teklif mektubları 3 ncü maddede yazılı saatten 
l> r saa~ evet vilayet daimi encümen resliğine verilecektir. 
y:s~a ıle gönderilecek mektublar nihayet 3 ncü maddede rn:\ 1 s?a.te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
ge"i~e ıyıce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 

ıneler kabul edilmez. (1628) 1-1290 

ULUS 

Adapazarı Türk Tic< ret baıı"ası 
Genel Müdürlüğünden 

Elektirik mi· hendisi 
aranıyor 

Bankamızın Adapazarı Demir ve Ağaç Eşya Fabrika· 
smda ve fabrikanın Adapazarı Kentine cbğıttığı elektrik 
işlerinde çalışmak ve Bayındırlık Bakanlığının dilediği 
değerde olmak üzere bir Elektrik Mühendisi aranıyor. İs
teklilerin Bonservisi ve Diploma örneklerile dileklerini ve 
ranseyman alınabilecek 1 ·mseelrin adlarını ve adreslerini 
Ankara'da Genel Müdürlügümüze bildirmeleri. 

Ankara ı\1iUi -a·m ak 
Müdürlüğünden : 
:Eski ıhalesi 
.Muhnmmcn 

Mevkii Cinsi Miktarı kıymeti Hıs e miktarı Kaç taksit 

J.ira K. oldugu 

Kubbeli Bağ 5514 M.2 700 00 Taınarpı 5t'kiz sene 
sekiı taksit 

Yukarda yazılı bağın ihalesi 31-3-935 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pa.ıarlığa bırakılmıştır. lstekliletin 
45 liralık dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan sa-
tış komisyonuna müracaatları. (750) J-1287 - ---
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ekmek münaka~a ı 
Ankara Hukuk fakültesinin mayıs 935 nihayetine ka

dar alacağı 5000 - 5500 kilo ekmek 21. 4. 935 pazar günü 
saat 12 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin fakül-
teye müracaattan. (734) 1-1275 

AnAara Milli Emlak 
Müdürliiğünden. 

SAYIFA 7 

• 
T~QKfY 

llRAAf 
B 4 NKASI 

·DARA,, 
BiRiKTiREN 
QAı..:lAT b:D(;;R 

Hayvan sahip erinin 
dikkatine· 

Belediye Reisliğinden: 

nazarı 

Şehi~ için~e lıa~vanlarm toplanarak sürü halinde otıa1 
maya gonderılmesı yasak edilmiştir. Hayvan sahiblerf 
hayvanlarını belediyenin gösterdigı fenni sarlları haiz a 
hırlar?a besliye?ilecekler ve fakat ahırdan yalnız iş için ç~ 

Aylık icar Muhammen karabıleceklerdır. Bunu yapmıyan ve ahırlarını ıslah etmi 
yen hayvan sahibleri cezalandırılacak ve ahırları kapatıl.,.: 

Metruke kıymeti Kaç taksit caktır. (812) 1- 1406 ""i Cinsi 

!:::!:~~(Süleyman bey Hone ~;· zo ~~" ~üşa~!~~~~retile ı- A:l~eri ~;~;i;a;;~~ f\~üd;rlüğü ·ı 
Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir hala ve taşlığı S Al müştemil hane icanrun ihalesi 14 nisan 935 pazar günü sa- atın ma Komisyohu il.anlan 

Mahallesi Mevkii sokağı 

at ıs te yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. O Ü İsteklilerin 18 liralık depozito makbuzu ile defterdar- K Ç K YOZGATTA SU ARAMA SONDAJI Vll 
lıkta kurulan komisyona müracaatları. (749) 1-1286 BİLAHARE KUYU AÇILMASI 

rı ~ 

Kuruluş U Y A N 1 Ş Serveti fünun 1 
l 8 9 1 yerine çıkar 

1 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki-

İ ""' tapevidir. Sen~elı.ııi~kQa~blııloZnBıııe •l~O"l~ir3az. 11Sa.y111ıfllsli!ı 1120HN!lkll!:!u111nı111şDJ. •• ~ 

Ankara Belediyesinden: 
Kümes Hayvanatının sokaklarda ve caddelerde dolaş

tıkları görülmektedir. Bundan böyle sokakta başı boş gez
diği görülen tavuklar yakalanarak sahipleri cez:ılandmla-
caklardır. (811) 1-1409 

TASHiH 
Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satış Memurluğundan: 
Ankarada münteşir "Ulus,, gazetesinin 11-4-935 tarih ve 4921 

sa)Jh nüshasının 7 inci sahifesinde 1 1366 No. hı ilanımızın 6 no. Ju 

bendi ıu şekilde olacaktır: 
6 - lşbu tarihteki artırmada teklif edılen bedel muhammen 

kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 27-5-935 tarihine musadif 

pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılac k ikincı artırmada keza 
muhammen kıyme in '1ı 75 ini bulmak şartiyle en çok artıran talibi-
ne ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 no. lu 
kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutu-

lacaktır. 
7 _ Birinci ve ikinci arunnalarda ihale bedeli ihaleyi müteakib 

verilmedigi takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta

rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir.İşbu müddet zarfında ihale be
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci en 
yiıksek teklifte bulunan talibe tekl"fi veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan aonra teklifi veçhile almaga razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilm x zere u talibe ıhale edilecektir. 
Teklif veçhile almağa razı olmazsa gayrimenkul yeniden on beş 
günlük i inci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ih le 

edilecektir.) 

Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünden: 

Tapu ve kadastro genel müdürlügü i in 475 lira mu • 
hammen kıymetinde saçt~ bir dolap 15. 4. 935 pa arte
si gümi saat 14 de eksiltme ile yaptınl-caktır. İstiyenle
rın yüzde 7,5 dipozitolariyle satın alma ' emisyonuna gel-
meleri. (808) 1- 1399 

~eşif b .. edeli ~5.915 lira 76 kuru~ olan yukarda ya.zıh f 
28 msan 9..,5 tarıhınde pa.1:ar günü saat 15 de Askeri FaJ 
rikalar satın alma komisyonunca kapalı zarfla yaptırıla 4111 

~ur. Ş~rtnamc 280 kuruş mukabilinde komisyondan v 1 

rilır: Ta1ıpleri 4045 lira 79 kuruş muvakkat teminatı ha~ 
teklıf mektu_blarmı mezkur gün saat 14 de kadar komisy 
na vermelerı v~ ken~ilerinin de 2490 numaralı kanunun ı 
ve. 3. maddelermdekı vesaikle aynı günde saat 15 de ko 
mısyonda bulunmaları. (809) 1_ 1401 

İLAN 
Fabrikalar için muhtelif 

tezgah ve diğer vesaiti ima
liye sipariş edilecektir. Ma
ruf ve mütehassıs f innaları 
temsil eden alakadarların 
vekaletnamelerini hamilen 
bu babtaki şeraıtı anlamak 
üzere 20 nisan 935 tarihine 
kadar Ankarada umum mü
dürlük fen şubesine müra • 
caat etmeleri. (767) 

1 -1331 

KlMY A MALZEMESİ 
Tahmini bedeli 100,000 li

ra olan kimya malzemesi 
askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satınalma komisyo
nunda 27 Nisan 935 tarihin
de cumartesi günü saat ı 4 

de pazarlıkla satm alınacak
tır. Şartname beş lira mu
kabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin 6250 lira mu
vakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (798) 1-1374 

736 ADET BOS UN 
ÇUVALI SATIŞI 

2490 numaralı kanunun 2 vt 
3. maddelerindeki yazılı voe 
saikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(782) 1-1344 

BİR ADET KOMPÜRÖ • 
SÖR. 

Tahmini bedeli 1627 lirt 
olan yukarda yazılı bir adet 
kompürösör 27 nisan 935 taıı 
rihinde cumartesi günü sa.. • 
at 14 de Askeri Fabrikalu 
satın alma komisyonunca 
satın alınacaktır. Şartnamd 
bedel iz olarak komisyon • 
dan verilir. Tnliplerin mu • 
vakkat teminat olan 123 11 .. 
ra ve 2490 numaralı kanu .. 

nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle m zkur gün ve sa .. 
atta komisyona müracaat • 
ları. {810) ı -1400 

ZAYİ 
Ilgın askerlik ubesindcn al

dığım terhis vesikamı kaybettim. 
Ycnıisini alacagımclan cskisinld 
hükmU yQktur. 

Konya orta Sinan mahallesi 
Hacı İsa oğlu Eyüb 

1-1410 D. 325 

Jmtlyaz sahibi ve BailJlU 
harrıri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı ldaıc eden 
Yazı tııerı MUdUrU Natuht 
BAYDAR 

Beherinin muhammen be
deli 9 kuruş olan yukarda 
miktarı yazılı boş çuval as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis
yonunda 22 Nisan 935 tari-
hinde pazartesi günü saat Çanlım cadd~si civarında 
15 te açık artırma ile atıla- lil111 Buımtvind• buılmrş• · 
caktır. Taliplerin muvakkat L"'· 
teminat olan 497 kunış ve ~iiiiiiiiiiiiiiiİİİİıİİİİİiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİııİİ_. __ ~ 
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Ya ova da otel ınşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Yalovada otel inşasr,, dır. 
"Elektrik, kalörifer ve sıhhi tesisat ve diğer teferrüatI 

beraberdir. Keşif bedeli (350.816) lira (95) kuruştur. 
! - Bu iışe aid şartnameler ve evrak şunlardır t 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename lahikası 
C - Fenni şartname 
ç - ,, ,, lahikası 
D - Elektrik tesisatına aid umumi şartname 
E - ,, tesisatı lahikası 
F - Kalörif er tesisatı umumi şartnamesi 
G - ,, ,,, fenni şartnamesi 
H - Mahal listesi. 
t - Srcak su tesisatı fenni şartnamesi 
J - Asansör tesisatı fenni şartnamesi 
K - İzolasyon vantilasyon şartnamesi 
L - Dere yatağının değiştirilmesine aid şartname 
M - İnşaat keşif namesi 
N - Projeler 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı "17 ,5 ,, lira bedel 

mukabilinde Akay idaresi veznesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22. 4. 935 tarihinde pazartesi günü saat 

15 de Galatada köprü ba.şmda Akay idaresinde yapıla -
caktD'. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 17783 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaian haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - 100 bin liralık otel, banka veya idare binasr yap
mış olduğuna dair Nafıa Bakanlığından alınmış bir vesika 

B - Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Teklif mektubları yukarda 3. üncü maddede yazı .. 

le saattan bir saat eveline kadar Akay müdürlüğünde ge
tirilecek encümen reisliğine makbuz mukabilinde verile • 
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 ün
cü maddede yazdı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mlihUr mumu ile iyke kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1740) 1- 1346 

Dr. CEMS'in 

Nasır En eski naslt'ları bi
.lc pek kısa bir zaman· 
da tamamen ve kö· 
künden çıkal'll'. 

Umumi deposu: İn
giliz Kanzuk eczane

si, her eczanede hu· 
lunur. Ciddi ve mü-

essir bir nasır ilacı· 
dır. 

Kanzuk öksürük ıurubu: ök.sürüğü kati şekilde durdu· 
rur. 1-361 

ULUS 

Sümer Bank~k Umumi 
Müdürlüğünden: 

ı - Konya Ereğli'sinde yaptırılacak Bez Fabrikasının 
bakiyei inşaatı eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen keşif bedeli 606.432,53 liradır, 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır ı 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavelename 
c) Fenni şartname 
d) Projeler 
e) Vahidi kıyasi fiat ve keşif. 
Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde BantCanın Ankara 

şubesinden tedarik edilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Teklif mektup· 

tarının teminat mektubu veya makbuzu ve şirketlerin sicil
li ticaretten istihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyette 
olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte artır
ma günü olan 27 nisan 1935 tarihine müsadif cumartesi 
günü en geç saat 14 e kadar Ankara'da Bankalar caddesin
de umumi müdürlükte müteşekkil komisyona makbuz mu
kabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü olarak posta ile 
vürut eylemiş bulunması lazımdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 28.007 liradır. 
5 - İsteklilerin ayrıca 200.000 liradan aşağı olmamak 

üzere en az bir bina inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş ol
duğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Eksiltme 27. 4. 1935 tarihine müsadif cumartesi gU
nü saat 15 de Ankara'da Bankalar caddesinde kain umumi 
Müdürlük binasında yapılacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
[ J.U.K.] Ankara satın alma ko -
misyonundan: 

Jandarma hayvanatı için ( 4.000) tane yem torbası 24.4. 
1935 çarşamba günü saat (15) de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Bir yem torbası için (65) kuruş kıymet biçil
miştir. Şartnamesi komisyondan parasız verilir. Eksiltme
ye girmek istiyenler eksiltme saatinden evel (195) lira ilk 
teminat banka mektubu veya sandık makbuzu ile (2490) 
sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeleri komisyona 
vermiş olmaları. (769) 1-1340 

Ankara Askerlik 
şubesi reisliğinden: 

1 - Ankara Askerlik Şubesinde Askerlik Meclisi hu· 
zurunda son yoklama görerek asker edilmiş ve herhangi 
bir sebeble şimdiye kadar sevkolunmamış 316 ila 329 do
ğumluların kendi şubelerinden sorularak verilecek müret
tebata sevk olunmaları için Ankara şubesine hemen miira
caatları ve Ankara şubesinde yoklama kaçağı olarak mua· 
mele görmüş bu doğumluların da hemen şubeye müraca-
atları ilan olunur. (780) 1-1345 

Ankara Belediye Riyasetinden: 
1 - İtfaiye memur ve müstahdem.ini için 66 takını yaz-

lık elbise aleni eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (850) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 

lVierkez Laboratuarlar 
Müdürlügünden: 

4 - İhale 25-4-935 perşembe günü saat 15 te Belediye 
Levazım müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün 
levazım müdürlüğüne müracaat edebilir. (766) 1-1314 

Müessese için pazarlıkla 100 baş kobay satın alınacak .. 
tır. Kobaylar hastalıktan salim olacak ve üstünde tecrübe Sıhhat ve içtimai 

A.nkara C. Müddei 
Umumi iğinden ~ 

- 1011 - lira - 49 - kuruş keşif bedelli Ankara cezae'll 
hamamının tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İstiyell" 
ler şartname vesaireyi bedelsiz olarak Ankara Müddei l.J. 
liğinden alabilirler. Eksiltme 14-4-35 pazar t;ünü saat 15 de 
Ankara Müddei U. lik dairesinde yapılacaktır. isteklilerin 
mezkur günde - 76 • lira teminat makbuzu ve Nafıa Baş· 
mühendisliğinden verilmiş fenni ehliyet vesikesile birlikte 
Müddei U. likte bulunmaları. (698) 1-1207 

Ankara Milli Emlak 
l\lüdürlü~inden 

Mahalle&! Mevkii sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse miktarı 
No. No. 

Vattarin Ezıbecciler 
(Hatuniye) yokuşu Hane 4-35-1521 149 Tamaını 

K.&ç taksit otduğU 
Sekiz sene sekiz takaitl• 

Yukarda yazılı beş oda iki hali bir mutbah ve bir pas .. 
tırmalığı (taraçayı) müştemil hanein mülkiyeti mukadde· 
ma 6001 lira bedelle talibine ihale edilmiş ise de teahhü .. 
datm ifa edilmemesinden 14 nisan 935 pazar günü saat 15 
te ihale edilmek üzere yeniden açık artinnaya konulmuş
tur. İhale bedeli nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu 
ile alınacaktır. İstekliler 300 liralık depozito makbuzu ile 
defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (748) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Adet 
50 Karyola 

100 Battaniye 
100 Yastık 
200 Yastık ·yüzii 
100 Çarşaf 
100 Yorgan kıhfı 

50 Dolap 
50 Yatak 

1-1285 

Milstahdemler için nümune, evsaf ve eşkali şartname• 
sinde yazılı bulunan ve muhammen bedeli 2500 iki bin beş 
yüz lira olan yukarda cinsi ve mikda.n yazılı eşya kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 4. 935 pazartesi günü saat 15,30 da Dabl• 
tiye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 187,5 liradır • 
İstiyenler bu husustaki şartnameleri almak ve nümu· 

neleri görmek için her gün eksiltme komisyonuna müra• 
caat edebilirler. 

Taliplerin 29. 4. 935 pazartesi günü saat 14,30 a kadar 
icab eden belgelerle birlikte teklif mektublamu Dahiliye 
Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları lazım· 
dır. (786) 1- 1396 

Ankara Beledir.e Reisliğinden: 

Satılık arsa 
• 

1 - Anafartalar caddesiyle Kızılbey caddesinin birleıt 
tiği mahalde ve Karmen birahanesi önündeki iki yüzlü 
(298) M 2 arsa kapalı zarf usuliyle artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Metresi Muhammen bedeli Muvakka tteminat 
Lira Lira Lira 
30 8940 671 

3 - Şartnamesini gönnek istiyenler her gün muha• 
sebeye müracaat edebilirler. 

4 - İhale 6 myıs 935 pazartesi günil saat 011 beşde be
lediye muhasebesinde yapılacaktır. 

yapılmış olmıyacaktır. Elinde bu gibi tecrübe hayvanları 
olanlar her gün için Etlikte Merkez laboratuarlan mil· muavenet Vekaletinden: 

5 - İstekli olanlar artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunda yazılı tarifat dairesinde teklif mektublarıru teminat 
makbuzlariyle birlikte ihale sa;ıtmdan tam bir saat eveU
ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver-

düdüğüne müracaat etmeleri. (708) 1-1221 

Ankara Valiliğinden : 
Sanatlar okulası için şartnamesi veçhile 500 kilo sade 

ve 500 kilo zeytin yağı ve 250 kilo sabun ve 200 kilo tuz ve 
4·00 kilo soda ve 200 kilo beyaz peynir ve 100 kilo sirke a· 
lmmak ve 18 nisan 935 perşembe günü saat 15 de ihale ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konulduğundan şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin her gün sanatlar okulası 
müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek için de 69 buçuk lira
lık teminat makbuziyle vilayet encümenine gelmeler:. 

(747) 1- 1295 

Trahom hastane ve dispanserleri için satın alınacak 
(68) kalem cerrahi alat ve edevat şartname ve listesi mu· 
cibince açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli (1460) liradır. 

20. 4. 935 cumartesi güııü saat 15 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai ~uavenet Bakanlığı hıfzısşıhha işleri umum 
müdürlüğü artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (109) lira (50) ku 
ruştur. Şartname ve listeyi görmek istiyenlerin İstanbul
da sıhhat v~ içt.imai muavenet müdürlüğüne, Ankarada 
hıfz~ssı?ha ışlen umum müdürlüğüne müracaatları ve is. 
teklılerın yukarda bildirilen gün ve saatta komisyona mil 
racaatları ilan olunur. (774) 1-1327 

meleri. (813) 2- 1405 

Türkiye Cümh ariyet 
Merkez Bankasından! 

Eski Bursa İktısad müdürü ve şimdi Ankara İktısad 
Vekaleti muamelat müdürü Bay Mesud adına yazılı D sı
nıfından bir hisselik 9176 N. 1ı asli hisse senetli kayboldu
ğundan bu senedin artık hükmü kalmadığı ve başka sayı 
ile Bay Mesud'a yeniden sened verildiği ilan olunur. 

1 -1402 

Jandarma GenelKomutanlığı (J. 
U. K.) Anl(.ara sabnalma komis- R9!~~D~o~kt~or 
yon undan: Ali Maruf Ünver 

Jandarma süvari hayvanatı ihtiyacı için muhtelif nu • 
marada (653.873) tane adi ( 40400) tane buz mıhı 13.4.935 
cumartesi günü saat (15) de açık eksiltme usuliyle satın 
a~ınacaktır. Bir adi mrh için (35) buz mıhı için (55) san
tım kıymet tahmin edil~n bu eksiltme şartnamesi her t-ün 
Ankarada komisyonumuzdan parasız alınabilir. Eksiltme
Y_e gin11ek istiyenler eksiltme saatmdan bir saat evet (188)° 
lıra (31) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık 
makbuzu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı 
belgeleri komisyona vermiş olmaları. (681) 1-1209 

DERİ, FiRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 

Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarım her gün 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

Rode Çigan orkestrasının i~tirakiyle 
emsalsiz surette temsil edilen 

MOSKOV A GECELERİ 

Anna Belia - H. Baur - P. R. Wilm 
Numaralı yerlerinizi gündüzden tedarik 

ediniz. Telefon: 3540 

1 
J KULÜP) 

Meşhur boksör G. Carpantier'ın spot 
ve aşk hayatım tasvir eden şaheser 

T O B O G G A N 

Canlandıranlar: 

G. Carpantier - Arlctte Marchal 


